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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 17
00

 

órakor, az Önkormányzat hivatalának tárgyalótermében megtartott rendes ülésről. 
 

Jelen vannak: (a jelenléti ív szerint) 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

Papp Gábor alpolgármester 

Homoki Gábor képviselő 

Józsa Zoltán képviselő 

Csonka Tímea képviselő 

Deák Sándorné képviselő 

Holecz Sándorné képviselő 

Vincze Nikolett körjegyző 

Sebestyén Szilárd alezredes, rendőrkapitány 

Antóni Sándor körzeti megbízott 

Jónás Jácint körzeti megbízott 

Rozgonyi Nándor körzeti megbízott 

Rácz Tamásné CKÖ elnök 

Csóri Boglárka Anita jegyzőkönyv-vezető 
 

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 17
00

-

órakor megnyitja. Javasolja a napirendi pontok módosítását az alábbiak szerint és jegyzőkönyv-

vezetőnek javasolja Csóri Boglárka Anitát. 
 

Napirend javaslat: 
 

1. A Szécsényi Rendőrkapitányság beszámolója 

 Előterjesztő: Sebestyén Szilárd rendőrkapitány, körzeti megbízottak 
 

2. A Polgárőr Egyesület Endrefalva tájékoztatója 

Előterjesztő: Oláh János elnök 
 

3. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

4. Idősek napjának előkészítése 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

5. A talajterhelési díjról szóló rendelet elfogadása 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 
 

6. Átfogó értékelés Endrefalva Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi tevékenységéről 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 
 

7. A Körjegyzőség és az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének első féléves beszámolója 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

8. Egyebek 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

9. Egyéni kérelmek (zárt ülés keretén belül) 
 

A képviselő-testület a napirendmódosítást és a jegyzőkönyv-vezető személyét egyhangúlag 

elfogadta. 
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Napirendek tárgyalása 
 

1. A Szécsényi rendőrkapitányság beszámolója 

Előterjesztő: Sebestyén Szilárd rendőrkapitány, körzeti megbízottak 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az első napirendi pont a szécsényi rendőrkapitányság 

beszámolója, amit kiküldtünk a képviselő-testület számára, van kérdés vagy hozzáfűznivaló? A 

beszámoló igen részletes. A rendőrkapitány úrnak van kiegészíteni valója? 

Sebestyén Szilárd rendőrkapitány: A főkapitánysági szinten a legutolsó beszámoló óta vezetőváltás 

volt. Új főkapitányunk van, aki dr. Mihály István rendőrezredes úr. Ő évekig volt Érd, illetve 

Gödöllő rendőrkapitánya, tehát kiemelt nagyvárosokban tevékenykedett. Elég nagy szakmai 

gyakorlata van. A jövőben ő hozzá lehet fordulni, ha nem kimondottan a rendőrkapitányság 

területét, hanem a több települést, vagy több területet érint egy ügy. Sajnos kiegészíteni csak rossz 

dolgokkal tudnám, de szakmai dolgokkal nem untatnám a jelenlévőket. Sajnos még mindig nem 

tudjuk megvalósítani az évek óta meglévő igényt, hogy a munkatársaim folyamatosan itt legyenek a 

területen. Nagyon sok az egyéb feladat és sajnos azt tapasztalom, hogy egyre több. A sok feladat 

miatt sajnos nem lehetnek eleget a községben munkatársaim. A parancsot végre kell hajtanunk, és 

csak utána jöhetnek azok a feladatok, amiket mi tervezünk. A legutóbbi beszámoló óta az a lényegi 

változás merült fel, hogy minden településen ahol a lakosság létszáma az 1000 főt meghaladja 

körzeti megbízottat akarnak kijelölni. Így minden községnek meglesz a saját körzeti megbízottja. A 

rendőrség a számára kiszabott feladatokat ezzel kapcsolatban ellátta, a megfelelő 

létszámigényléseket indokokkal együtt leadtuk, a technikai feltételeket, lehetőségeket, 

objektumokat is felmértük, ahhoz hogy a körzeti megbízott iroda működni tudjon. Várjuk az 

eredményét. Az már bizakodásra ad okot, hogy a korábbi évekhez képest kész tervek vannak, csak 

az a kérdés, hogy az állam a szükséges feltételeket mikor tudja a rendelkezésünkre bocsátani. Tehát 

itt gondolok a létszámra a körzeti megbízott irodák technikai felszereltségére. Mindenesetre 

amennyiben meglesz a szükséges fedezet, akkor meglehet kezdeni a munkát. Szeretném 

megköszönni az önkormányzatnak a munkatársaim számára adott segítséget, támogatást. Úgy 

tapasztaltuk, hogy bármely problémával, észrevétellel fordulunk az önkormányzathoz, itt reagálnak 

rá és ez kölcsönös remélhetőleg. Az ügyek tanulmányozása során a közbiztonság helyzetével 

kapcsolatban azt kell, hogy megállapítsam, hogy az elmúlt évben jól tevékenykedett a csoport. A 

bűncselekmények száma számottevően nem emelkedett. Nagyon örülünk neki, hogy a mai világban 

nem romlott tovább a község közbiztonsági helyzete. Az a véleményem, hogy a szécsényi 

rendőrség és a körzeti megbízottak is azon munkálkodnak, hogy a lejtőn ne haladjunk tovább. 

Nagyon rossz helyzetben van a térség és a település is, gondolok itt a munkanélküliek magas 

számára, valamint a közfoglalkoztatás megnyirbálására. Ha valakinek nincs pénze, az előbb-utóbb a 

mindennapi megélhetése érdekében megpróbálja beszerezni, amit akar, amire szüksége van, pénz 

nélkül. Ezzel a jelenséggel nem tud mit kezdeni a rendőrség sem, az önkormányzat sem és a 

lakosság sem, ez sajnos törvényszerű. Bíznunk kell a gazdasági mutatók javulásában, hogy több 

mindenre jut majd pénz, így ez a jelenség visszaszorulna. Amennyiben nem lesz növekedés a 

gazdaságban akkor, azt kell, hogy a közbiztonság is romlani fog. Vannak változások, új dolgok, 

például a rendőrség is foglalkoztat közcélúakat, határaink rendbetételére. Különböző területekről 

bevonják a jövedelemmel nem rendelkezőket. Rendőri vezetőként nagyon bízom ennek a sikerében. 

A bűncselekményeknél egyre többször találkozunk olyan elkövetőkkel, akik büntetlen előéletűek, 

de nincs munkájuk így nincs pénzük, de az igényeik megvannak. Ezzel azt akarom mondani, ha az 

ország olyan anyagi helyzetben lenne, mint 10-15 éve volt, akkor a bűnözés számának 

csökkenéséről számolhatnák be. A csökkenés, a notórius elkövetőkhöz csapódó elkeseredett, 

kilátástalan emberek miatt nem mondható el. Ezek az emberek egy ideig küzdenek, majd feladják és 

a bűn útjára lépnek, megélhetésük érdekében. Az a célunk, hogy az önkormányzatok és egyéb civil 

szervezetek együttműködésével, ezen elkeseredett embereket megmentsük a bűnözéstől. Nem a 

retorzió a megoldás és példa statuálása, hogy ezeket az embereket egy életre tegyük tönkre, hanem 

a helyes útra terelés. A fiatalokkal kapcsolatban az előző beszámolóhoz képest nem tudtunk 
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nagyban előrelépni, mert azaz igazság, hogy ami a rendőrség és az önkormányzat számára eszköz, 

az nagyon kevés ahhoz, hogy ebben gyökeres változást tudjunk elérni. Abban hogy Endrefalván és 

a környező településeken a fiatalok úgy viselkedjenek, éljenek, ami a mi szempontunkból elvárható 

lenne, ahhoz országosan meg kellene reformálni a fiatalokkal való kapcsolattartást. Nem vagyok 

benne biztos, hogy egy fiatalnak az a jó, ha egy oktatási intézményben van és neki az a lényeg, 

hogy minden joga meglegyen. Vissza kellene hozni, hogy az oktatási intézmény ne csak tudást, 

ismereteket, szakmát adjon, hanem lehetősége legyen nevelni is a gyermeket, ha otthon nem kapja 

meg. 

Homoki Gábor képviselő: Elnézést, hogy közbeszólok. Én, mint gyakorló pedagógus ezzel 

maximálisan egyetértek. Támogatnám is. 

Sebestyén Szilárd rendőrkapitány: Itt sajnos nem lehet minden esetben a szülőkre hárítani a 

felelősséget. A gyerekekre sajnos nem marad idő, mert mindenki el van foglalva a pénzszerzéssel, a 

munkával, a munka után még maszekolnak az emberek. Az említettek miatt a szülők keveset 

vannak otthon, ebből adódik, hogy a fiatalok egymást nevelik. Döntő szerepe van hogy a 

fiataloknak, milyen baráti körük van, ugyanis a barátok befolyásolási ereje megnőtt. A tizenévesek 

szembefordulnak a szülővel emiatt, mert már nem a szülőt, hanem a barátot fogadja el nevelőjeként. 

Ezek az említett barátok is hasonló, elfoglalt szülők gyermekei. A szülő elfoglaltsága mellett a 

gyermekek nagy száma is gondot okozhat. Igen, vannak olyan szülők, akik gyermekeiket sorsukra 

hagyják. Az elhanyagolt gyermekek, megfelelő körülmények biztosítása esetén már hasznos tagjai 

lehetnének a társadalomnak. De hát ahhoz pénz kell, hogy programok biztosításával meg tudjuk 

őket nevelni, például konditerem, számítógépes terem. Nagybátonyban már vannak rá 

próbálkozások, és úgy látszik bevált a dolog. Ha pénz lenne, össze lehetne fogni a fiatalokat. 

Sajnálom, hogy pozitív dolgokat a fiatalokkal kapcsolatban nem tudok elmondani, de már 

örülhetünk annak, is hogy nem romlik a helyzet tovább. Óriási tragédiák nem történtek a 

településen, amik országos sajtó visszhangot váltottak volna ki. Olyan sem volt, hogy 1-2 családot 

rendőri őrizet alá kellett volna venni, mert annyira veszélyben forogtak volna a mindennapjaik. Már 

az ilyen kis örömöknek is örülnünk kell. A mindennapi kis problémákat pedig, kezeljük továbbra is 

úgy, ahogy a rendelkezésre álló eszközök engedik. Eddig is tettük, a többivel pedig várunk a 

kedvezőbb helyzet kialakulásáig. Van-e kérdés vagy észrevétel? 

Józsa Zoltán képviselő: Nagyon jó volt a tájékoztató, igen részletes. Annyi ellentmondás van 

benne, hogy néhol a 2010-es adatokat a 2011-es év I. félévénél lévő adatok majdnem elérik. Itt az 

elkövetett bűncselekmények számára gondolok. 

Sebestyén Szilárd rendőrkapitány: Az egész rendőrkapitányságnak a működési területén van 16 

település, és az egész kapitányság vonatkozásában mondtam, hogy Endrefalván és mindenütt most 

megnövekedtek a lopások száma, de az átlagtól nem sokban tér el. A településen megnövekedtek az 

utóbbi időben a bűncselekmények. Igazán az év elején volt ez az emelkedés, most már a szeptember 

közeledtével egyre inkább csökken. Nem csak itt, hanem több településre is ez a jellemző, hogy az 

év elején a növekedés, nyáron a csökkenés volt meghatározó. Nem tudom, mondani, hogy 

Endrefalván kiemelkedően romlott a helyzet, mert a környező településhez képest nem olyan rossz 

a helyzet. Nem csak a területen, hanem a megyében, sőt az országban is ilyen magas a 

bűnelkövetések száma. A nyári időszak olyan volt, mint mindig, a tavasz nagyon rossz volt. 

Endrefalván is annyi bűneset történt, mint máshol, igazából szinten tartjuk. 

Rozgonyi Nándor körzeti megbízott: A beszámolóban említett 32 db bűncselekmény történt és ez 

mind egy személyhez és csapatához köthető. 

Sebestyén Szilárd rendőrkapitány: Igen egy kis településnek az életében egy sorozat alakulhat ki, 

abban az esetben, ha összeáll egy csapat és azok hétvégéről-hétvégére bűncselekményeket követnek 

el. Ez nagyon meg tudja növelni az elkövetések számát. Nem olyan borzasztó a helyzet, csak ezzel 

a csapattal van baj. Sajnos most kinőtt egy ilyen csapat, de nekünk rendőröknek az a jó ebben, hogy 

addig csinálják, míg le nem buknak. Nehezebb elfogni egy olyan embert, aki eltervez egy 

bűncselekményt, majd ha megszerezte, amit akar, abba hagyja. Sikerült a már említett csapatot 

felderíteni, minden faluban van hasonló vagy egy notórius elkövető vagy egy csapat. A csapatot 

elszoktuk fogni, utána egy ideig csend van. Majd kinő egy újabb csapat sajnos, ez az élet rendje. 
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Endrefalván is lesznek olyan évek, amikor nem lesznek sorozat betörések, majd ismét felnő néhány 

személy, aki ismét elkövető lesz. Sajnos ezt nem tudjuk kivédeni. Minél előbb el kell fogni ezeket a 

fiatalokat vagy az önkormányzat vagy egy magánszemélynek, így egy esetleges elkövetés esetén a 

körzeti megbízottaknak való jelentés segítséget nyújt, hogy kik lehetnek az elkövetők. 

Homoki Gábor képviselő: Csatlakoznék a képviselő társamhoz, abban hogy igen részletes 

beszámoló kaptunk. Örülök, hogy jelen vannak a mindennapjainkban, mert ez nagyon fontos. Az 

iskola részéről szeretném, ha a DADA program, amiről a múlt évben szó is volt, az iskolában 

valahogy beindulna, mert annak idején, amikor még csinálták, akkor egészen jól működött, a 

gyerekek szerették. 

Sebestyén Szilárd rendőrkapitány: Azt kell, hogy mondjam, hogy igény van rá, de sajnos a DADA 

programban meg van határozva, hogy az előadónak képesítéssel kell rendelkeznie. Jelenleg most a 

kapitányságon egy ember van, aki az említett képesítéssel rendelkezik, és nagyon sok az oktatási 

intézmény. Tudjuk, hogy egyre fiatalabbakat érint a probléma, de a szakközépiskolások már 

diszkóba járnak, kint vannak az életben, és ezért koncentrálunk rájuk. A középiskolások esetében 

nagyobb az esély, hogy belekerülnek egy kábítószeres helyzetbe. Természetesen az általános 

iskolás gyerekeket is meg szokták környékezni, de az arányok alapján veszélyesebb helyzetben 

vannak a középiskolások. Egy megoldás lehet a problémára, eseti jelleggel negyedévente vagy 

félévente egy összevont előadást lehetne tartani. Az intézményben kellene megtervezni, hogy 2-3 

órát rászánnánk és pl. a 7. és 8. osztálynak összevontan tartanánk előadást, akár a helyi művelődési 

házban is. 

Homoki Gábor képviselő: Igen, az 5. és 6. osztály együtt, a 7. és 8. osztálynak szintén együtt. 

Sebestyén Szilárd rendőrkapitány: Akkor az órarendbe be kell tervezni, az előadó, pedig fel lesz 

készítve. Ha nem jó az időpont, akkor egyeztetek egy másik rendőrkapitánysággal és az ő előadójuk 

tartja meg a tájékoztatót, aki rendelkezik ezzel a képzettséggel. 

Homoki Gábor képviselő: Viszonylag jól működő közlekedési szakkörünk is van és ehhez is kérjük 

a segítségüket, valamilyen információ anyagra gondolok. 

Sebestyén Szilárd rendőrkapitány: Most jön vissza dolgozni az egyik munkatársunk, aki 

kimondottan a közlekedés biztonsággal fog foglalkozni. Szerencsére elmondhatom, hogy Szécsény 

környékén nem sok ittas vezetés és baleset van. Mindenféleképpen lesz majd ezzel kapcsolatban is 

egy oktatás vagy verseny. Lehet egy közlekedés biztonsági napot szervezni, ahol délelőtt oktatás, 

délután pedig játékos feladatok lennének, pl. tesztlap, vetélkedő, hogy mégis mit sajátítottak el. Ezt 

előre meg kell tervezni, és az előadó beszerzi az eszközöket. Ebben az évben nem hiszem, hogy erre 

sor kerül, de tavaszra visszatérhetnénk rá. 

Homoki Gábor képviselő: Igen én is erre gondoltam. 

Sebestyén Szilárd rendőrkapitány: Tanév vége felé, amikor már lazább a dolog, akkor be lehet 

iktatni egy ilyen napot. A gyerekek is biztos élveznék. 

Homoki Gábor képviselő: Köszönöm szépen. 

Sebestyén Szilárd rendőrkapitány: Időben be kell majd nyújtani az igényt. 

Deák Sándorné képviselő: Olvastam valahol, hogy a polgárőrséggel a hétvégén járőröznek. Milyen 

a kapcsolat Önök között? 

Sebestyén Szilárd rendőrkapitány: Azt kell, hogy mondjam, hogy van olyan polgárőrség ahol jobb, 

de van olyan polgárőrség is, ahol csak papíron van együttműködés és olyan polgárőrség is van, ami 

haldoklik. Ez egy összetett dolog. Nem tudom azt mondani, hogy ez a polgárőrök hibája, mert ezek 

az emberek pluszként vállalják ezt a feladatot. Sajnos manapság megvan mindenkinek a saját 

gondja, a munka, hitelek. Rengeteget dolgoznak és a csekkre egyre több kell. A mindennapi 

problémákkal küszködő emberek már ezeknek a gondoknak a súlya alatt elfáradnak. És ezektől az 

emberektől, hogy várjam el, hogy jöjjenek rendesen szolgálatba? Amikor kezdték, akkor még hittek 

benne, elszántak voltak, de most már elhatalmasodott rajtuk a fásultság, közömbösség. Nagyon meg 

kell találni azt a vezetőt, aki tudja a lelket tartani a társaiban és össze tud szedni egy olyan magot, 

akikre lehet számítani. Minden más csoportra is ez jellemző. Az első feladat hogy találni kell egy jó 

vezetőt, aki maga köré tudja gyűjteni azt a 2-3 embert, amely a magot képezi és utána a többi jön. 

Tehát a magon múlik minden, arra már lehet építeni. A rendőrség részéről én tudom segíteni a 
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polgárőrséget, de a rendőrség részéről nem lehet elvárni a polgárőrség szervezését, mert nem a 

rendőrség szervezetén belül jött létre. Mi együttműködünk velük, de nem szólhatunk, hogy például 

a vezetőt váltsák le, a vezető mit csináljon. Csak javaslatokkal fordulhatunk a polgárőrség felé, amit 

elfogadnak vagy nem. Az önkormányzatnak van befolyása, hiszen a támogatást innen kapják, és 

ezért minden polgárőrség próbál megfelelni az önkormányzatnak, hiszen szükségük van az 

önkormányzat támogatására, elismerésre. Az önkormányzat figyeljen oda ki a vezető, hogy legyen 

meg a már említett mag és lelkesítse őket. A lelkesítésnél nem a havi jutalmazásra, dicsérgetésre 

gondolok, de ha annak ott van az ideje, akkor az is kell. Ha csak egy oklevéllel is, de biztassák őket. 

Például egy rendezvényen oklevél átadással, aminek nem nagy a költsége, de valószínűleg ott 

lesznek a családtagok, barátok. Az illető polgárőrnek igen is sokat jelent az ilyen elismerés. Nem 

mindig lehet a pénzre fogni azt, hogy valami nem működik, néha elég egy kis vállveregetés is, egy 

kis emberségesség, támogatás, egy kis jó szó. Azt tudom, mondani, hogy itt ráfér a polgárőrségre az 

erősítés és igen is aktivizálni kellene őket, de a körzeti megbízottak csoportvezetője jobban látja. 

Rozgonyi Nándor körzeti megbízott: Nincs kapcsolat a polgárőrséggel. A vezetővel meg főleg 

nincsen. Azt hogy ők mennyit voltak szolgálatban papíron, azt nem tudom, de közös szolgálat 1-2 

emberen kívül nem nagyon volt jellemző. Hogy mit csináltak, nem tudom, de nagyon ritkán 

találkoztunk velük. 

Sebestyén Szilárd rendőrkapitány: Úgyhogy itt a településen kezdeményezni kellene, hogy 

hívjanak össze egy taggyűlést. Meg kellene adni a témát, hogy itt nem megfelelően működik a 

polgárőrség, esedékes lenne egy vezetőváltás. Akik eljönnek, azokból létre kellene hozni egy 

magot. Meg kell velük beszélni, hogy ők miben látják a lehetőséget. Ne azzal jöjjenek egyből, hogy 

nincs autó, mellény meg eszközök, mert általában mi mindenben segítünk, hogy legyen. A pénzt, a 

támogatásokat pályázati önerőként is hasznosíthatnák a polgárőrségek. Sajnos nem csatlakoznak 

olyan emberek, akik tudnának segíteni a polgárőrök pályázatírásaiban, de úgy tudom, minden 

önkormányzat meg szokta adni a segítséget a pályázat megírásához. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nem beszélve a kistérségről, ahol pályázat íróink vannak. 

Sebestyén Szilárd rendőrkapitány: Itt csak egy olyan emberrel lenne szó, aki nézi az internetet, lát 

benne fantáziát, megy, és ami kell a pályázathoz, mindent megszerez és utána is. Nem kell ehhez 

diploma, itt ember kell, aki azt mondja, pénzt akarok szerezni ennek a csapatnak, és meg is 

szerzem. Az önkormányzatok, meg szokták adni a segítséget, tehát a papírmunkát, a kivitelezést, 

mert egy civil embertől nem várom el, hogy megírjon egy pályázatott, mert nem az a szakmájuk, 

nem az a munkájuk. Legyen annyi abban az emberben, hogy megkeresi azokat, akik tudnának 

segíteni neki a pályázat megírásában. Nagyon sokan szoktak pályázni. Motiválni kellene a 

polgárőrséget is. Ha nem működik, egy polgárőrség akkor, az nem fog pályázatot nyerni, nem 

támogatja a megyei vezetés sem. Ha nem működik a polgárőrség, akkor úgy kell kezelni. Fel kell 

kérni egy jobb vezetőt, akinek tekintélye van, alkalmasnak tartanák a vezetésre. Szívesen segítek, 

ha találnak olyan embert, aki húzódozik tőle, jövök és meggyőzöm. Legalább próbálja meg, 

bármikor lemondhat, tehát ez nem egy olyan dolog, hogy elvállalom, és örökre ezt kell csinálnom. 

A rossz polgárőrségben benne rejlik a veszély, hogy nem csak, hogy nincs a közösség hasznára, de 

előbb utóbb átállhat a másik oldalra. A lakosságot is szembe fordíthatja a polgárőrséggel. Az 

önkormányzatot és a rendőrséget is le tudja járatni az, ha nem működik rendesen a polgárőrség. 

Lehet, hogy inkább az lenne jó, ha nem működne a településen polgárőrség. Elhivatott embereknek 

kellene a kezükbe adni ezt a polgárőrséget, aki nem kiváltságként, hanem lehetőségként fogja fel, 

hogy tehet a családja, a település közbiztonságért. 

Deák Sándorné képviselő: Köszönöm szépen. 

Sebestyén Szilárd rendőrkapitány: Én szívesen eljövök egy ilyen gyűlésre, ha a 

polgármesterasszony összehív egyet. 

Józsa Zoltán képviselő: Még szeretnék egy kérdésre választ kapni. Az előző testületi ülésen már 

említettem egy visszatérő problémát, amit nem tudom, hogy milyen kategóriába soroljak, és hogy 

hogyan büntetik, de én környezet szennyezésnek nevezném, de ezen belül a műanyag kábelégetésre 

gondolok. Ami valakinek csekélyke mértékben hasznos, de az egész környezetre nézve rettenetes 

káros. A füst beterít mindent és órákon keresztül nem lehet ablakot nyitni, és marja a szemet és a 
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légző járatokat. Ha ez nem illanna el, hanem bekerülne a vízrendszerbe, akkor rettenetes 

következményei lennének. Eddig kétszer fordult elő konkrétan, kértem rendőri segítséget a 

szécsényi rendőrkapitányságtól, az egyik esetben biztos, hogy ki is jöttek, nem tudom, hogy hogyan 

jártak el, én egy háromszögben tudnám a füst eredetét meghatározni. Jó lenne ezt a tevékenységet 

valahogy kordában tartani, vagy megszüntetni, mert ha mindennapos lesz, akkor azoknak, akik itt 

laknak, élhetetlen lesz a lakóhelyük. 

Sebestyén Szilárd rendőrkapitány: Én azt nem értem, hogy aki ezt csinálja, miért nem tudja 

megérteni, hogy saját magának és a gyerekeinek is az egészségét veszélyezteti. A polgármester 

asszonnyal már konzultáltunk a rongyégetésről, hasonló az eljárás. 

Józsa Zoltán képviselő: Igen szinte azonos kategória. 

Sebestyén Szilárd rendőrkapitány: Az önkormányzat is kezdeményezhet eljárást, hiszen a 

szabálysértést mindenképpen elköveti a kábelégető, viszont ahhoz, hogy büntetőeljárás 

bűncselekménye legyen, ahhoz már mérni kellene, mert megvannak az értékhatárok. A 

rendőrségnek tett bejelentés feljelentésnek minősül, ezt az eljáró rendőrök is közölték az 

elkövetőkkel, de a szabálysértést már nem mi szabjuk ki. Abban az esetben, ha van ilyen, akkor be 

kell szólni, kijövünk, rögzítjük az ott talált állapotot és megtesszük a feljelentést. Sajnos nincs 

törvényi támogatottságunk a büntetés terén, nem veszik a problémát elég komolyan. Önök azt 

tehetik, hogy továbbra is jelentik, és ha hatóságilag szeretnék, hogy fellépjünk, rendelkezésre 

állunk, például akciókat lehet szervezni. Ha van ilyen, kijövünk, elkészítjük a feljelentést, és az 

illetékes hatóság kiszabja a szabálysértési bírságot, hátha lesz visszatartó ereje. De van, aki nem is 

tudja, hogy a rongy, kábel égetésével milyen kárt okozhat saját magának is. Meg is lehetne mutatni 

nekik a technikát, hogyan lehet ezekről a kábelekről a műanyagot lefejteni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: De az tovább tart. 

Sebestyén Szilárd rendőrkapitány: Tovább tart, de ha kimegy neki egyszer a bírság, és utána 

megmondják, hogy, ha lefejti, akkor nincs büntetés, akkor lehet, hogy meggondolja. Akkor ezzel a 

témával kapcsolatban fogjunk össze, ha a körzeti megbízottak észlelik, ha hívást kapunk, ha az 

önkormányzat észleli, akkor el kell kezdeni az eljárást. Ha valakinél pedig ismétlődő, akkor egy 

akciót össze lehet hozni és együtt kimegyünk. Sajnos a legtöbben csak a pénzt látják és az 

egészségükre nem gondolnak. A lefejtés is meg lehet mutatni nekik, lehet hogy gyorsabb is, mint az 

égetés. 

Papp Gábor alpolgármester: A legrosszabb, hogy eset égetik és leszáll a falura a füst. 

Sebestyén Szilárd rendőrkapitány: Meg kell nekik mutatni más módszert, mert fogalmuk sincs 

róla. Tanítás is egy módszer. Ezekkel szemben ezt tudjuk. 

Vincze Nikolett körjegyző: Voltunk kint párszor a körzeti megbízottakkal és 10 esetből 1 volt, aki 

komolyan is vette a fellépésünket és visszatartó volt a bírság lehetősége. Csak ez az a réteg, akit ha 

megbüntetünk, szabálysértésben levonni, letiltani nem tudjuk és kiröhögnek, hogy ennyit 

papírozunk, jegyzőkönyv, feljelentés készül eredmény nélkül. 

Sebestyén Szilárd rendőrkapitány: Igen, de ez megint nem a mi szégyenünk. Én azt mondom, hogy 

mi a mi részünkről mindent tegyünk meg. Ami eszköz a kezünkben van, ki kell használni. Lehet 

mondani, hogy nem rajtunk múlik. Ha ki se megyünk, azt látják, hogy nem foglalkozunk vele és 

elindul egy olyan folyamat, amelynek nincs vége. Egyre többen fogják csinálni, az önkormányzat és 

a rendőrség is veszít a tekintélyéből és lesz egy hatalmas káosz. Ha azt látják, hogy mi is 

közömbösek vagyunk, akkor vége lesz mindennek. Nem fogja hagyni az állam, hogy veszendőbe 

menjen ez a rengeteg bírság, ezért biztos vagyok benne, hogy szankciók lesznek majd a bírságok 

behajtására, hisz hiány van az államkasszában. Ha most feladjuk, és nem csináljuk, kiesünk, 

vesztünk a tekintélyünkből. Dolgozzunk, és remélhetőleg megkapjuk ezeket a hatékony eszközöket, 

amelyekkel a bírságokat be tudjuk fizettetni. 

Rácz Tamásné CKÖ elnök: Nagyon nagy a szegénység, ezért gondolni kell a szociális helyzetre is. 

Nem akarok pártolni senkit, tudom, hogy ez nem megengedett dolog, hogy ronggyal fűtenek, de 

amikor van 5-6-7 tagú család és nagyon hideg van, akkor meggondolandó, hogy a villanyt, vizet 

fizesse és ronggyal fűtsön, vagy fát vegyen. Ha lekapcsolják a villanyt és a vizet is elzárják, akkor 
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piszkos, büdös lesz, nem lesz tiszta ruha, legrosszabb esetben tetves lesz. Meggondolja, hogy fát 

vegyen vagy ezt vagy azt. 

Vincze Nikolett körjegyző: Meg kellene gondolni azt is, hogy annyi gyermeket kell vállalni, 

amennyit fel is tud nevelni. 

Sebestyén Szilárd rendőrkapitány: A másik, hogy az erdészet nyújt lehetőséget ennek a 

megoldására. Összeállhatnának csoportok azokból a magas létszámú családokból, az erősebb 

férfiak. 

Rácz Tamásné CKÖ elnök: Igen lehetne, meg kellene szervezni. 

Sebestyén Szilárd rendőrkapitány: Mások is éltek a lehetőséggel, pedig van lakásuk és 

munkabérből élnek, de a tüzelőt mindig az erdőn szedik össze. Egyeztetni kell az erdészettel, hogy 

melyik területet kell megtisztítani és már lehet is menni. Az erdészet mindig meg szokta hirdetni, és 

a megtisztított területről haza lehet vinni a fát. Sajnos inkább illegálisan szerzik be a télire való 

tüzelőt, amivel tönkre teszik a környezetet. Minden család küszködik. Nyílt titok, hogy egyes 

családok segélyekből és támogatásokból nagyobb jövedelemre tesznek szert, mint aki munkabérből 

él, de ez sem mindig állja meg a helyét. Tudok olyan családot is, akik mindig szegények voltak, de 

dolgoztak és keresték a munkalehetőségeket, soha nem nyúltak a máséhoz. Ha kell felkeltek 

hajnalban, míg a másik otthon feküdt. A társadalomban el kellene jutni arra a szintre, hogy a 

hátrányos helyzetűek felismerjék azt, hogy mit bírnak el. A gyermekvállalásnál is arra kellene 

gondolni, hogy hány gyermeket tudok felnevelni úgy, hogy mindent megadok neki, amire szüksége 

van. 

Rácz Tamásné CKÖ elnök: Akkor még volt munkahelyük az említett családoknak. 

Sebestyén Szilárd rendőrkapitány: Nem hinném, a munkanélküliség már régi probléma. 

Holecz Sándorné képviselő: Igen. 

Papp Gábor alpolgármester: Ez a munkanélküliség 20 éve van. 

Sebestyén Szilárd rendőrkapitány: A rendszerváltás után jött a munkanélküliség. 

Rácz Tamásné CKÖ elnök: Most már nincsenek olyan népes családok, csak esetleg 1 vagy 2 fordul 

elő. 

Holecz Sándorné képviselő: Most csökkent az utóbbi években. 

Rácz Tamásné CKÖ elnök: Nem vállalnak annyi gyermeket. 

Sebestyén Szilárd rendőrkapitány: De legalább már vannak olyanok, akik elgondolkodnak rajta. 

Sajnos sokan túlvállalják magukat és az is szomorú, amikor a városban olyan párokat látok, hogy 

jön egy gyereklány és egy gyerekfiú és tolják a babakocsit, a lány pedig már várja a következő 

gyermeket. Így kerülnek hátrányos helyzetbe, hiszen amikor még szakmát kellene tanulnia, ők már 

a gyerekneveléssel foglalkoznak, így lemarad a többiektől. Valamint gyerekként nem is tudja 

nevelni a gyermekeit. Félreértés ne essék, nem akarom a hátrányos helyzetűeket bántani, de van 

néhány köztük, aki dicsekszik vele, hogy így, hogy nem kelek fel, többet keresek, mint te, aki 

dolgozol. A rendőröknek is szokták ezt mondani. 

Rozgonyi Nándor körzeti megbízott: Kiröhögnek, hogy én dolgozok. 

Sebestyén Szilárd rendőrkapitány: Régen a déd és ükszülők még dolgoztak, de ezek a 

leszármazottak most minket nevetnek ki és jobban élnek munka nélkül, mint mi, akik dolgozunk. 

Kormányzati törekvések vannak ezeknek a megszüntetésére. Amíg dolgoztak nem is volt velük 

gond, rendes becsületes munkát végeztek. Volt is pénzük mindenre. Ha már itt tartunk, most kellene 

rávenni a közösséget, hogy jön a tél és készüljenek fel rá. Nyáron kell az erdészetnél jelentkezni és 

betárolni a télre való tüzelőt. A szállításnál az önkormányzat is tud biztos segíteni, vagy az erdészet 

vagy a tulajdonosok a tisztításért cserében a szállításban lehetséges, hogy segíteni fognak. Lehet, 

hogy az önkormányzatnak nincs pénze erre, de pár 10 ezer forintból megelőzheti több négyzetméter 

erdőnek a kiirtását. Nem megéri? Élhetetlené válhat a környezet, nincs erdő, azaz ki van irtva, nem 

jön ide lakni senki. Az egész település látja a kárát. Ebben kellene lépni valamit, a hátrányos 

helyzetűek pedig, ha nem mennek a munka után, nem is lesz nekik, mert nem mondom, hogy 

könnyű, de nem szabad feladni a keresését. Annyira nincs pénze az embereknek, hogy előbb-utóbb 

vissza fogunk térni a cserekereskedelemhez. Segítségért cserébe majd kap valamit. Mindenre van 
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megoldás, csak akarni kell, és az embert kell nézni. Jön a tél, el kellene kezdeni erre gondolni és 

megkeresni az erdészetet. Hideg a tél és kell fűteni, de nem a környezet és más kárán. 

Homoki Gábor képviselő: Igen, közel 2 évtizednyi érdektelenségből fel kellene ébredni, ez 

egyértelmű. 

Sebestyén Szilárd rendőrkapitány: Nem tudok Európában még egy ilyen országot, ahol a semmire 

évekig ennyi pénzt folyósítanak. Semmit nem kellett csinálni érte. Érdekes, mennyi hátrányos 

helyzetű család van, ahol parabola antennára, kábel tv-re telik. A legtöbb országban már korábban 

feltételekhez volt kötve a segély. Örülök, hogy így elbeszélgettünk. A lényeg az, hogy mind a két 

félnek engednie kell. Akinek van annak is, és akinek nincs, annak is. Közösen kell ezeket a 

problémákat megoldani, és kérni kell. Ha kérnek, valószínűleg kapnak is és nem csinálnak kárt sem 

a természetben, sem egymás tulajdonában. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ezt a problémát még úgy lehet tovább fokozni, hogy idős 

emberektől lopnak. Szegény idős nénik egész nyáron dolgoznak a nagy melegben és a termést más 

szedi le. 

Sebestyén Szilárd rendőrkapitány: Igen az már felháborító. Másnak az egész évi munkáját teszik 

tönkre. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ezt már nem lehet a szegénységgel vagy a hátrányos 

helyzettel megmagyarázni. Van valakinek még kérdése? Nagyon szépen köszönjük, szeretném 

megköszönni a beszámolót, és a jó kis beszélgetést is. Nekem még az jutott eszembe, hogy van egy 

nagyon szép kultúrházunk és ott el tudnám képzelni, hogy tartsunk egy lakossági fórumot, ahol a 

rendőrkapitány úr rávilágíthatna egy-két dologra, hátha változáshoz vezetne. 

Sebestyén Szilárd rendőrkapitány: Nagyon szívesen vállalom, máshol is szoktam lakossági 

fórumra járni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A körzeti megbízottaknak pedig köszönöm a 

segítségüket, hiszen amikor szólok, akkor intézkednek. 

Sebestyén Szilárd rendőrkapitány: A polgárőrséggel pedig a megbeszéltek szerint lehet eljárni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Úgy döntöttünk, hogy a második féléves támogatásukat 

megvontuk a polgárőrségtől. Az a legnagyobb probléma, hogy más ösztönző eszközünk nincs, 

hiszen ez egy egyesület. 

Sebestyén Szilárd rendőrkapitány: De befolyásolni lehet. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Így van. Ha nem lehet befolyásolni, majd hozunk létre 

egy másik egyesületet. Mindenképpen szeretnénk. Azt mondtam, hogy ha a decembertől meglévő 

buszmegállókra figyelnek, és nincs összefirkálva, nem lépkedünk nap, mint nap a maghéjban, akkor 

már megérte volna nekünk ez a támogatás. 

Sebestyén Szilárd rendőrkapitány: Az sem elképzelhetetlen, hogy a környező településen van egy 

olyan ember, aki jó vezetőnek, azt is meg lehet keresni. 

Rozgonyi Nándor körzeti megbízott: A szomszéd településen jól működik. 

Sebestyén Szilárd rendőrkapitány: Közel vannak a települések egymáshoz, máshonnan is lehetne 

egy erőteljes személyiség. Egy tapasztalattal rendelkező tag a környező településről, aki jó lenne 

vezetőnek. Nem kell, hogy itt lakjon. Lehet, hogy a környező települések polgárőrei tudnak is 

javasolni erre megfelelő embert. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Mi már találtunk olyat, aki megfelelő lenne vezetőnek. 

Sebestyén Szilárd rendőrkapitány: Lehet, hogy egy teljesen új polgárőrséget kellene létrehozni. A 

polgárőrség és a lakossági gyűlésre is nagyon szívesen eljövök, csak szóljon a polgármesterasszony. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A faluból összehívnánk pár embert, akiknek ismertetnénk 

a szándékainkat és remélhetőleg csatlakoznak a polgárőrséghez és teljesen megújul az egyesület. 

Köszönjük a romanapi rendezvényen valórész vételüket is, és hogy minden rendben volt. Akkor, ha 

nincs több kérdés, szavazásra teszem fel a beszámolót. 

 

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

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

106/2011.(VIII.31.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Szécsényi Rendőrkapitányság 2010. évről szóló beszámolóját és azt elfogadta. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

Sebestyén Szilárd rendőrkapitány, Antóni Sándor körzeti megbízott, Jónás Jácint körzeti megbízott 

és Rozgonyi Nándor körzeti megbízott 18
10

 órakor távozott az ülésről. A polgármester szünetet 

rendelt el, az ülés 18
20

 perckor folytatódott. 

 

2. A Polgárőr Egyesület Endrefalva tájékoztatója 

Előterjesztő: Oláh János elnök 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A második napirendi pont a polgárőr egyesület 

tájékoztatója, amit írásban megkaptatok, mert az elnök nem tudott eljönni. Megkérem a jegyzőnőt 

olvassa fel a polgárőr egyesület tájékoztatóját. 

Vincze Nikolett körjegyző: „Tisztelt képviselő-testület, egyesületünk működésével kapcsolatban az 

alábbiakat tudom megemlíteni. Szolgálatteljesítés korábbi időszakhoz hasonlóan történt, igaz hogy 

kevesebb alkalommal és óraszámban, ami az alábbiaknak tudható be. Tagjaink közül többen 

egészségügyi gondokkal küszködtek, többen elhagyták az egyesületet. Annak ellenére, hogy 5 fő új 

tag felvételéről gondoskodtam a megyei vezetés, mint egy másfél éve igazolvánnyal nem tudta 

ellátni őket, különböző országos adminisztrációs hibák végett, szolgálatba való bevonásuk így 

akadályba ütközött. Örömmel nyugtáztam, hogy időközben az új igazolványok megérkeztek, azóta 

szolgálatuk ellátásának további akadálya nincs. Kellemetlenül érintette egyesületünket, hogy az 

éves II. félévi önkormányzati támogatást a testület megvonta, de tudomásul vettük. Működésünket 

úgy próbáljuk még ebben az évben pénzügyileg finanszírozni, hogy az időközben elnyert pályázati 

pénzösszeget használjuk fel. Továbbra sem sikerült egy olyan helységhez jutni, ahol függetlenül 

tudnánk összejönni közösségi kapcsolatot fenn tartani. Mint az egyesület elnöke több a közrend- 

közbiztonsággal kapcsolatos értekezleten, ülésen részt vettem, ahol arról tájékozódtam, hogy 

községünkben több sorozatos betöréses lopás, egyéb alkalmi lopás történt. Vártam a rendőrség 

részéről ezzel kapcsolatban megkeresnek, segítségünket kérik, de erre eddig még nem került sor. 

Közös szolgálatot is minimálisan igényeltek a helyi körzeti megbízottak részéről, pedig tagjaink 

szívesen látnának el ilyen szolgálatot. A rendőrséggel folyamatban van egy új együttműködési 

szerződés megkötése, mely működésünknek alapvető feltétele. Kérem a tisztelt testületet vegye 

figyelembe, hogy munkámat (szervező, irányító, adminisztratív stb.) egyedül látom el, különösebb 

segítséget nem kapok. Az elmúlt testületi gyűlés alkalmával kértem a testületet, újabb tagok 

ajánlására, beszervezésére, de eddig ez sikerre nem vezetett, így kérésem továbbra is fenn áll. 

Kérem önöket, hogy az összkörülményt, figyelembe véve értékeljék munkánkat, kérem szíves 

tudomásul vételüket. Tisztelettel: Oláh János Egyesület Elnök” 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? 

Véleménye? 

Homoki Gábor képviselő: Érdekes a dolog, mert Rozgonyi Nándor körzeti megbízott az imént 

említette, hogy nincs kapcsolat a rendőrség és a polgárőrség között. Ezért lett volna jó, ha Oláh 

János elnök úr itt van. 

Deák Sándorné képviselő: Igen el kellett volna neki jönni. 

Homoki Gábor képviselő: Így igaz. Most nem tudom, mi a helyzet. Én magam sem láttam járőrözni 

a polgárőrséget. Lehet, hogy később kezdték a szolgálatot, mint ahogy én a buszhoz mentem. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Egyszer járőröztek, amióta volt az ülés. 
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Papp Gábor alpolgármester: Azt írja, hogy 5 fő új taggal bővült a polgárőrség és másfél évig nem 

kaptak igazolványt. 

Vincze Nikolett körjegyző: Szerintem nem a körzeti megbízottak feladata a kapcsolatfelvétel a 

polgárőrséggel, hiszen ez fordítva szokott működni. 

Homoki Gábor képviselő: Igen én is így gondolom. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A gyakorlatban úgy kellene működnie, hogy ők 

megbeszélik a szolgálati beosztást és bejelentkezik a rendőrségnél az, aki szolgálatban van. Mert 

akármi történhet, és akkor tudnak nekik segíteni, ha tudják, hogy hol vannak. 

Papp Gábor alpolgármester: Közös akció esetén ez, hogy alakul? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Megbeszélik, és együtt mennek. 

Csonka Tímea képviselő: És amikor volt az ülés, hányan jelentek meg? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Velem együtt 8-an. Egyszer már biztos, hogy voltak 

szolgálatban a képviselő-testület döntése óta. 

Papp Gábor alpolgármester: A polgármesterasszony is tagja a polgárőrségnek? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen, tiszteletbeli tagja vagyok a polgárőrségnek. Mi 

legyen a támogatással? Hagyjuk így? 

Holecz Sándorné képviselő: Igen, hagyjuk így. 

Csonka Tímea képviselő: Majd akkor kapják vissza a támogatást, ha újjászerveződtek. 

Holecz Sándorné képviselő: Hagyjuk így nincs eredmény. Nincs semmilyen látványos változás. 

Papp Gábor alpolgármester: Ha nem tudnak változtatni, miért nem hagyják abba? A 

rendőrkapitány úr is azt mondta, ha nem működik a polgárőrség, akkor meg kell szüntetni és újat 

kell létrehozni. Azt hogy lehet? Az önkormányzat megszüntetheti? 

Holecz Sándorné képviselő: Nem. 

Csonka Tímea képviselő: A tagok szüntethetik meg. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Azt sem tudom, hogy van benne az önkormányzat, vagy 

lehet. hogy nem vagyunk benne. Valószínűleg egyáltalán nincs is közünk hozzá. 

Vincze Nikolett körjegyző: Igen, az önkormányzat nem tudja megszüntetni, mert magánszemélyek 

vállalhatnak tagságot. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Mi azt szeretnénk, hogy működjön az egyesület. 

Homoki Gábor képviselő: A falu érdekében működjön. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Én azóta folytattam egy négyszemközti beszélgetést a 

polgárőrök elnökével és elmondta, hogy szerinte előnyben részesítem a tűzoltókat, valamint a 

hivatalból valakinek segítséget kellene nyújtania a pályázatok megírásánál. Jó lenne nekik, ha 

valaki figyelné a pályázati kiírásokat. 

Józsa Zoltán képviselő: Azt is problémaként szokták felemlíteni, hogy nem kaptak helyiséget. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen, nem kaptak helységet. 

Papp Gábor alpolgármester: Már több helyiséget is felkínáltunk nekik, egyik sem felelt meg. 

Homoki Gábor képviselő: Akkor fel volt ajánlva nekik? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen, de amíg nincs rendes tagság, akkor minek nekik 

helyiséget biztosítani, amúgy is, ha polgárőr lennék, minek a helyiség? A faluban kell járőrözni. 

Alapvető problémáim vannak ezzel. 

Papp Gábor alpolgármester: Nekik iroda, páncélszekrénytől kezdve minden kellett volna. 

Homoki Gábor képviselő: Az azért már abszurd. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Hányszor felajánlottuk nekik még az öltözőt is? 

Papp Gábor alpolgármester: Pedig ott volt minden, víz még zuhanyzó is. Nem tetszett az sem, 

pedig csak ki kellett volna meszelni. 

Homoki Gábor képviselő: Miért nem tetszett? 

Józsa Zoltán képviselő: Mert az nemcsak az övék lett volna, mivel az rendezvénykor átjáró ház. 

Papp Gábor alpolgármester: Igen öltözőként is működött volna. De lett volna mindenkinek 

szekrénye, amit bezárhatott volna. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Na, mindegy, erről már nagyon sokat beszélgettünk. 

Józsa Zoltán képviselő: Nem működik. 
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Deák Sándorné képviselő: Így van, nem működik. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ha ők nem érzik úgy, hogy csinálni akarják, akkor mi 

hiába mondjuk, hogy az önkormányzat azt szeretné, hogy a község területén működjön a 

polgárőrség. 

Papp Gábor alpolgármester: Érdekes volt ez a másfél év, várakozás az igazolványra. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nekem említette, hogy a megyei vezetés segített az 

igazolványok megszerzésében. 

Papp Gábor alpolgármester: Nem volt a beszámolóban. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Akkor a négyszemközti tárgyaláson volt róla szó. 

Mindegy. Lakossági fórumot kellene összehívni, amelyre a kapitány urat is meghívjuk. Írjatok 

össze neveket, hogy kiket hívjunk meg. 

Homoki Gábor képviselő: Ezt ősszel meg kell tartani. Holnap már szeptember kezdődik. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

107/2011.(VIII.31.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Polgárőr Egyesület tájékoztatóját, és azt elfogadta. A Polgárőrség 2011. évi II. 

félévének költségvetési támogatásának felfüggesztését továbbra is fenntartja. 

A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy támogatja a Polgárőrség 

újjászerveződését. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

3. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A következő napirendi pont a két ülés közötti 

eseményekről szóló tájékoztató. Augusztus 1-től augusztus 17-ig belső ellenőrzés volt, a szécsényi 

kistérség belső ellenőrei voltak nálunk, a körjegyzőség, az alapszolgáltatási központ és az általános 

iskola munkaügyi dolgait nézték át. A szociális földprogram keretein belül nem nyújtottunk be 

pályázatot, mert a feltételei nem voltak kedvezőek. Augusztus 6-án lecseréltük az iskolában a 

riasztót. Oda is egy modernebb került felszerelésre, amiatt, amit előző hónapban említettem a 

hivataléval kapcsolatban. Tehát szolgáltatót váltottunk. Mondtam is hogy az iskolában is le fogjuk 

cserélni a riasztót. 

Homoki Gábor képviselő: Igen. 

Papp Gábor alpolgármester: Ugyanolyan felszerelés van az iskolában is, mint a hivatalban. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen. Ez a legmodernebb, ami most van. Megrendezésre 

került a romanap, itt van Rácz Tamásné, a CKÖ elnöke, majd beszámol nekünk róla néhány szóban. 

A támogatások is megérkeztek a CKÖ részére. Itt a feladatalapú támogatás, a képviselő-testület 

számára kinyomtattuk az egész megyei listát, amelyen jól lehet látni, hogy Endrefalva kapja a 

legtöbb támogatást 683.454 Ft-ot. A támogatáson nyert pénzösszeg a körjegyzőnő és a hivatali 

dolgozók munkájának is köszönhető. A táblázat alapján nagyon sok település nem kapott 

semmilyen támogatást. 

Vincze Nikolett körjegyző: A szécsényi kistérséghez tartozó települések plusz Szalmatercs 

községek közül Endrefalva kapta a legtöbb támogatást, még Szécsényt is megelőztük. Ezt az előző 

évi testületi, együttműködési megállapodások vizsgálata alapján kapták a falvak és városok. 

Szalmatercsnél még nem tudjuk, miért kaptunk ilyen kevés pontszámot, Szécsényfelfalu is 
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majdnem hasonló összeget kapott, mint Endrefalva. Ludányhalászi és Nógrádszakál kapott még 

támogatást a kistérségből, sajnos másoknak nem sikerült a támogatás elnyerése. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Pedig Varsány is nagyon törekedett a sikerre. 

Homoki Gábor képviselő: Ahogy látom, szlovák települések is vannak, nagyon örülök, hogy 

ekkora sikerük van, csak azt fájlalom, hogy ez nem kölcsönös. Mi sokkal jobban támogatjuk a 

hazánkban élő kisebbségieket, mint más országok a kinti magyar kisebbséget. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nagy program volt a TIOP 1.1.1 pályázat záró 

rendezvénye, amire a képviselő-testület is kapott meghívót. Holecz Sándorné, Csonka Tímea és 

Homoki Gábor képviselő társunk képviselte a testületet. Megnéztük, hogy milyen csodálatos is ez a 

digitális tábla. A pedagógusok és a közoktatási referens elmondása alapján is új élmény ez. A 

gyerekek pedig már annyira fogékonyak erre a digitális világra, technikára, hogy még a pici 

gyermek is a számítógép elé ül. Reménykedünk benne, hogy nagyobb eredményeket tudnak vele 

elérni. Jegyzőnő megmutatta, hogy ma mivel gyarapodtunk, ezzel az alaptörvény asztalával. 

Vincze Nikolett körjegyző: Lehet igényelni az alaptörvény aláírt példányát. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen, lehet igényelni ingyenes példányokat aláírással. 

Dedikálva. 

Vincze Nikolett körjegyző: Ott az igénylőlap az asztalon. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az ÉMOP komplex falufejlesztési pályázatnak a záró 

projekt jelentését intéztük és a záró kifizetési kérelmet. Az előző kifizetési kérelmeink megérkeztek, 

abból tudtuk kifizetni a véglegeset, amit vissza kaptunk áfát és most, hogy befizettünk mindent, így 

már nem kapunk semmit, mert ez már az előlegként bennmaradó utolsó rész. Így már 

lenullázódunk, elfogyott a pénzünk is, de a fejlesztés is véget ért. Nagy szívfájdalmam, ahogy már 

kinéz a kultúrház oldala. Nem tudom, hogy ott is mit kellene csinálni? Talán összehívni az ott 

lakókat, hogy beszéljünk velük. A gyerekeket csak úgy kiengedik játszani oda és mindent oda 

hordanak. Hétfőn a védőnőnél és a kultúrházban sem volt áram, a kultúrházban nem nagy probléma, 

de a védőnőnél a hűtőből az összes vakcinát az ÁNTSZ-hez kellett átadni selejtezésre. Most már 

tettem lakatott a villanyóraszekrényre, mert egyszerűen belenyúlnak és kikapcsolják. 

Holecz Sándorné képviselő: Kikapcsolják? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen. Bicikli nyomok a falon. A viacolor össze van 

rajzolgatva. A múltkor már hinta, műanyag szék is volt a parkoló tábla mellett. 

Papp Gábor alpolgármester: Le kellene keríteni. 

Vincze Nikolett körjegyző: Térfigyelő kamera kellene. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Most kaptam egy jelzést, hogy a LEADER-ben lesz 

térfigyelő kamerára pályázat. Most volt intézményfenntartó társulási ülésünk és beszéltünk róla, 

hogy Szalmatercs, Szécsényfelfalu és Piliny községekkel együtt nagyon jó rendszert lehetne 

kialakítani. Úgyhogy megpróbálunk pályázni, mihelyst lehet. Van is tapasztalat a műszaki oldalát 

tekintve, amire lehet alapozni és tervezni. 

Homoki Gábor képviselő: Igen, ez jó lesz. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nekünk sajnos ez nem egy év múlva kellene, hanem 

most. 

Homoki Gábor képviselő: Előbb nem lehet? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Sajnos nem. 

Papp Gábor alpolgármester: Én már év elején mondtam, csak pénz nincs rá. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Megvolt ez az intézményfenntartó ülésünk, ahol átnéztük 

az iskola dolgait. Rövidesen sort kerítünk egy másik ülésre is, ahol még részletesebb adatokat 

fogunk szolgáltatni a másik két településnek. A műszaki ügyintézővel kapcsolatban is összehívtunk 

egy ülést, ahol egyeztettünk. A társulási megállapodást akarjuk módosítani, erre sort is kerítünk az 

egyebek napirend keretén belül. Szeretnénk, hogyha mindenki aláírna egy inkasszót, arra az esetre, 

hogy ha valaki egy-két hónappal tartozik, már rögtön le tudjuk vonni. Most abban egyeztünk meg, 

hogy szeptember 1-től egy teljesen új lapot nyitunk és mindenki elkezd fizetni havonta, és nem 

negyedévente, mert kisebb összeget kell kifizetni. A tartozásokat pedig Karancsság december 31-ig 

kifizeti, a magyargéciek kifizették. Piliny még mindig a lakást kínálja a tartozásai fejében, mert 
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olyan helyzetben vannak, hogy nem tudják december 31-ig kifizetni. Próbálkoznak, majd 

meglátjuk. 

Vincze Nikolett körjegyző: Majd az egyebekben. Piliny Község Önkormányzatának megkeresésre 

kell válaszolnunk. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Kistérségi üléseink voltak, beszéltünk az egészségügyi 

centrum hitelfelvételének engedélyezéséről, mivel likviditási gondjai vannak. A szennyvíz 

agglomerációs társulásnál a pályázattal kapcsolatban kiválasztottuk a pályázatírót, aki majd a 

közbeszerzést is fogja végezni. Azért kellett keresni pályázatírót, mert ez egy speciális terület. 

Voltam egy fejlesztési és projektgyűjtési konzultáción, ahol nagyon érdekes dolgokat hallottunk. 

Salgótarjánban a Munkaügyi Központ és a NORDA Területfejlesztési Kht. szervezte. Szécsénybe 

nem tudtam elmenni, ezért Salgótarjánba mentem. Megint megtudtuk hogy az önkormányzatok 

nagyon keveset pályáznak. Szerintük Nógrád megye le van maradva a pályázatok terén. Nem 

tudunk elrugaszkodni, a valóságtól, senkinek nincs nagy ötlete, csak az infrastruktúrában 

gondolkodunk. Nagy pályázatok kellenének, amik nagyobb beruházást tennének lehetővé. 

Józsa Zoltán képviselő: Például? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ha nekünk még nincs rendes iskola vagy óvoda, nem 

tudom milyen nagy pályázatot várnak egy kis településtől? Mondtuk, hogy ha nagy dolog kell, 

akkor mi szeretnénk, hogy ne legyen nagy forgalom a községben, menjen a forgalom a Ménesnél. A 

Munkaügyi Központ vezetője pedig azt mondta, szeptember 1-től minden megváltozik, de még ők 

sem tudnak konkrétan semmit. 

Józsa Zoltán képviselő: Melyik törvény? 

Vincze Nikolett körjegyző: A szociális törvény. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nem tudta, miben változik, csak azt, hogy változik. 

Olyanokat hallottak, hogy nagy projektekre összeszedik a bérpótló jutatásban részesülőket és a 

helyszínre viszik pl. építkezésre. Tehát ilyen megaprojektek lesznek. A közmunkások be lesznek 

vonva. 

Csonka Tímea képviselő: Jó lenne, ha lehetne dolgozni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Beépítik az útiköltséget, étkezési hozzájárulást. 

Szeptembertől már nyolcórás foglalkoztatásra is lehet pályázni. A nyolc órásnak már nem lehet adni 

78.000 Ft minimálbért, csak 57.000 Ft-ot, és ha ebből indulunk ki és idő arányosan csökkentjük 

még a 39.000 Ft sincs meg, csak 28.500 Ft. De 28.500 Ft-tól nettóban nem lehet kevesebbet adni. 

Tehát a 28.500 Ft a nettó, de nem mondták meg mennyi az bruttóban. Ezt az összeget kell fizetni a 

közmunkásoknak.  

Vincze Nikolett körjegyző: Telefonálgattunk, hogy hogyan kell felvenni az embereket. Kérdeztük, 

hogy érvényes a szerződés akkor, ha augusztus 31. a szerződés dátuma, de szeptember 1-től 

veszünk fel valakit. Kértük az állásfoglalásukat, holnapra ígérték. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Megpróbáltuk mégis megcsinálni a munkaszerződéseket 

és felvettük az embereket még a régi 39.000 Ft-os bérrel, ma augusztus 31-én. A hatósági 

szerződésünk is erre van. 

Vincze Nikolett körjegyző: A bérpótló jutatásnak megint más neve lesz, foglalkozást helyettesítő 

támogatásnak hívják. 

Holecz Sándorné képviselő: Egy éven belül már ez a második névváltozás. 

Csonka Tímea képviselő: Csak a neve, mert az összege nem változik. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Úgy tervezik, hogy nem számít mennyit dolgozik az 

ember, ha munkanélküli lesz az álláskeresőit csak 3 hónapig kapja. Az sincs tovább. Ezt keverték 

össze az emberek, hogy nem kapnak csak 3 hónapig segélyt, de ez az álláskeresőire vonatkozik. A 

helyzet kilátástalan. Miért nem viszi el a közút az embereket és kitakaríthatná az utakat, árkokat. 

Lenne itt értelmes munka. 

Papp Gábor képviselő: A héten hallottam, hogy a közúthoz felvettek néhány közmunkást. Lehetne 

a települések között is foglalkoztatni a közmunkásokat. A felét az egyik, a másik felét a másik 

település csinálná az árkoknak. 
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Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A közút árkához nem lehet csak úgy hozzányúlni. 

Nógrádban a közlekedésfejlesztésre fordított pályázatok száma még az 5 %-ot sem éri el. A közút 

annyira nem pályázott. 

Papp Gábor alpolgármester: Mert itt jók az utak, nem? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nem itt nem jók az utak. 

Vincze Nikolett körjegyző: A lakásfenntartási támogatás rendszere is változik most szeptember 1-

től. Az ügyfelek elég felvilágosultak ezen a téren, bár sok téves információ is van. 

Papp Gábor polgármester: Tényleg? Mondta a rádió, tévé. 

Csonka Tímea képviselő: Nem tudtam róla. 

Vincze Nikolett körjegyző: Igen, például az egy főre jutó 45.750 Ft volt, most pedig az öregségi 

nyugdíjminimum 250 %-a, azaz 71.250 Ft. Többen bele fognak férni. Fogyasztási egységek lesznek 

és nem fővel kell osztani, hanem úgy kell csinálni, mint a bérpótló jutatásnál. Vagyont is kell 

vizsgálni a támogatás feltételeként. 

Csonka Tímea képviselő: Tehát akkor arányszámok lesznek. 

Vincze Nikolett körjegyző: A szeptember elseje után beadott kérelmekre már az új szabályok 

vonatkoznak. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A kormánynak kellene írni, hogy dotálja a 10 %-ot, mert 

már nem tudjuk kifizetni. 

Papp Gábor alpolgármester: Mert ugye a most eltörölt gázár-támogatás miatt bővült a 

lakásfenntartási támogatást igényelhetők köre. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ezzel az a probléma, hogy azt a 10 %-ot miből 

gazdálkodjuk ki? 

Vincze Nikolett körjegyző: Ezek miatt a szociális rendeletünket is meg kell változtatni. A bérpótló 

juttatás és a lakásfenntartási támogatás miatt. 

Csonka Tímea képviselő: Akkor Endrefalván szinte minden kérelmező jogosult lesz. 

Vincze Nikolett körjegyző: A következő hírmondóban a jogosulatlanul igénybe vett juttatásokról is 

írni fogunk, mert egyre többször fordul elő sajnos. A jogosulatlanul felvett juttatásokat próbáljuk 

visszafizettetni, valamint a bírságokat is letiltani. Egyre többen mernek valótlan dolgokat 

lenyilatkozni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A következő napirendi pont megtárgyalása előtt 

hallgassuk meg Rácz Tamásné, CKÖ elnök Romanapi rendezvényről szóló tájékoztatását, valamint 

kérését. 

Rácz Tamásné CKÖ elnök: A Romanapi műsorról szeretnék beszámolni. Különböző településekről 

hívtunk fellépőket, szépségversenyt rendeztünk. Volt két sztárvendégünk, egyik a vadkerti roma 

fiúk, a másik Dankó Szilvia és a tűzrózsák. A miskolci vendégek valamilyen oknál fogva nem 

jöttek el. Eredményhirdetés után ennivalót és innivalót is biztosítottunk ingyenesen (kolbász, 

mustár, kenyér, ásványvíz). Egy kis vendéglátás is volt. A bálra is sztárzenészt hívtunk. Az egész 

nagyon jól sikerült, sokan voltak és gond nélkül lezajlott a rendezvény. 

Papp Gábor alpolgármester: Ki volt az előadó a bálon? 

Rácz Tamásné CKÖ elnök: Dombóvári Roli. Ő a kedvence a közönségnek, ezt kérték. Akkor 

megragadnám a szót és el szeretném mondani, hogy szeptember 10-én, szombaton Ki mit tudott 

szeretnék szervezni. Természetesen támogatók segítségével, hogy minél kisebb összegből meg 

tudjuk valósítani a terveinket. Felvettem a szomszédos falvak CKÖ elnökeivel a kapcsolatot, úgy 

néz ki, hogy a támogatások által meg tudjuk valósítani ezt a rendezvényt is. Szeretnénk körhintát is, 

kérném a segítségét ebben polgármester asszonynak. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Aki a falunapon szokott lenni, annak a körhintásnak a 

telefonszámát oda tudom adni, de Ön a rendezvényszervező és az anyagi részét Önnek kell 

rendezni, így jobb, ha Ön beszél vele. A játszótéren nem lehet, mert már rendbe hoztuk, a körhinta 

csakis a sportpályán lehet. 

 

A képviselők a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztatót elfogadták. 
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4. Idősek napjának előkészítése 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az idősek napját 2011. október 15-én szeretnénk 

megtartani délután 3 órai kezdéssel. Az érintettek a 65 év feletti korosztály lesz. A műsorral 

kapcsolatban várom az ötleteket. 

Holecz Sándorné képviselő: A szécsényfelfalui asszonykórus, valamint az endrefalvai idősek 

klubja által készített előadások megfelelőek lennének. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen, akkor felkérjük őket a szereplésre. További 

vendégszereplők kik legyenek? 

Papp Gábor alpolgármester: Magyar nótaénekest is kellene hívni, de a szereplés díját meg kellene 

érdeklődni. 

Vincze Nikolett körjegyző: Néptáncosokban tudok segíteni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen, majd utána érdeklődök. A képviselő-testület is 

készülhetne egy dal erejéig énekléssel. Mi erről a véleménye a képviselő-testületnek? 

Deák Sándorné képviselő: Jó, akkor majd gyakorolunk rá. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen, a szeptemberi hónapban fogunk gyakorolni és 

kiválasztani egy dalt. A vendégek fogadására készülünk egy vacsorával a műsor végén. A vacsorát 

a legolcsóbb cégnél fogjuk megrendelni. A vacsorán felszolgált ételt még nem tudom. A vacsora 

alatt és után egy helybeli zenész szolgáltatja a zenét. 

 

5. A talajterhelési díjról szóló rendelet elfogadása 

Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

 

Vincze Nikolett körjegyző: A talajterhelési rendelet megalkotásáról és részleteiről már az előző 

ülésen beszéltünk. Megérkezett a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőségtől a talajterhelési rendelet-tervezetünk szakmai véleményezése. Felolvasom a 

levél tartalmát: „Tisztelt Cím! Tárgyi ügyben a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelősége 2011. június 29. napján benyújtott beadványára a 

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében 

előírtak alapján Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete talajterhelési rendelet-

tervezetével kapcsolatban szakmai véleményemről az alábbiakban tájékoztatom. A rendelet-tervezet 

szövegével tartalmi szempontból egyetértek, azzal szemben érdemi kifogást nem emelek. Kérem 

fenti tájékoztatásom szíves tudomásul vételét. Budapest, 2011.július 25. Dolla Eszter igazgató 

megbízásából: Gebhard Antal osztályvezető.” Tehát a talajterhelési rendelet-tervezetünk szakmailag 

is megfelel. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nagyon Jó. Akkor szavazásra teszem fel. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjról 

   (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

6. Átfogó értékelés Endrefalva Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi tevékenységéről 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

 

Vincze Nikolett körjegyző: Mindenki megkapta a tájékoztatót. Ha kérdés merült fel, kérem, hogy 

tegyék fel azokat. 
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Józsa Zoltán képviselő: A beszámoló 3. oldalán lévő táblázat utolsó oszlopának fejlécére szeretnék 

rákérdezni. 

Vincze Nikolett körjegyző: Igen, azaz oszlop a 2010.12.20-án fennálló állapotot tükrözi. 

Deák Sándorné képviselő: Az éves étkezés összege az iskola és az óvoda tekintetében helytálló? 

Vincze Nikolett körjegyző: Igen. 

Józsa Zoltán képviselő: Szintén a már említett 3. oldalon az állami foglalkoztatási szolgálat adatai 

alapján összeállított relatív mutató (a nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %-

ában) egyszerűen megdöbbentően alacsony. Elképesztő. 

Papp Gábor alpolgármester: Szolgálati mobiltelefonnal már rendelkezik a gyermekjóléti 

szolgáltató családgondozója. Nem? 

Holecz Sándorné képviselő: Igen, már rendelkezem vele, de az előző tájékoztató idején még nem 

volt mobiltelefonom és ez pozitív változás. 

Vincze Nikolett körjegyző: Van még valakinek kérdése? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

tevékenységről szóló átfogó értékelést meg kell küldenünk a Salgótarjáni Nógrád Megyei 

Kormányhivatalnak. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

108/2011.(VIII.31.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. sz. melléklete szerint elkészített átfogó 

értékelést Endrefalva Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi tevékenységéről és azt elfogadta. 

A képviselő-testület felhatalmazza a körjegyzőt, hogy az értékelést megküldje a 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

7. A Körjegyzőség és az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének első féléves beszámolója 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Endrefalva Község Önkormányzata 2011. I. félévi 

költségvetésének teljesítéséről szóló előterjesztés megbeszélése következik. A gépjárműadó, amint 

látjuk a tájékoztató 2. oldalán növekedést mutat pontosan 1.862.000, Ft a gépjárműadó 

bankszámlájának az egyenlege. Szintén a 2. oldalon található a költségvetési előirányzat 

módosítását előidéző tényezők, azaz a következők: „Központosított előirányzatot több címen 

kaptunk, összesen 12.314 e Ft-ot. A következőkből adódik: a nyári gyermekétkeztetésre 2.647 e Ft, 

esélyegyenlőséget, felzárkózást segítő támogatásra 4.802 e Ft, az Integrációs rendszerben dolgozó 

pedagógusok anyagi támogatására 4.865 e Ft.” 

Homoki Gábor képviselő: Az önhiki-hez nem nyújtottunk be pályázatot? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nem, mert nem álltak fenn a pályázat által támasztott 

követelmények. 

Vincze Nikolett körjegyző: Nem voltunk jogosultak a pályázatra. 

Holecz Sándorné képviselő: A 2010. évben normatíva pótigénylés a 10 főről már szerepel ebben a 

tájékoztatóban? 
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Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen, de a többi között elveszik, mert az együttes 

állapotot veszik, bele olvad a többibe. A Zsuzsika által kérdezet 9 fő a „2010. évi beszámolóval 

kapcsolatban a központi költségvetéstől kaptunk 1.298 e Ft-ot” összegben szerepel. 

Holecz Sándorné képviselő: Nagyon köszönöm a tájékoztatást. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nagyon sok a háztarásoknál elmaradt szennyvíz-

hozzájárulásból működésre fordított összeg 332 e Ft. Az önkormányzat által korábbi években 

nyújtott lakáskölcsön tartozásokból 57 e Ft megtérült. A harmadik oldalon található dologi és egyéb 

folyó kiadások 44 %-os teljesítése az előirányzathoz képest a pénzzavar miatt alakult így, ide 

tartoznak a közüzemi díjak 4.629 e Ft-tal, a Kincstár felé történő visszafizetési kötelezettségünk 329 

e Ft volt 2009. évvel kapcsolatban stb. A Besztercebánya út mentén lévő járda építési anyagait 

fogják ellenőrizni, amelyet még 2004. évben valósítottunk meg. 

 

A polgármester felolvasta a 2011. I. féléi költségvetés teljesítéséről szóló előterjesztés 5. oldalán 

található összegzést, majd szavazásra bocsátotta a körjegyzőség és az önkormányzat 

költségvetésének I. féléves beszámolóját. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

109/2011 (VIII.31.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadta az Endrefalva – Szalmatercs – Szécsényfelfalu Községek 

Körjegyzőségének 2011. évi első féléves költségvetési beszámolóját. 

(A beszámoló a határozat melléletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

110/2011 (VIII.31.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek 

megfelelően elfogadja Endrefalva Község Önkormányzata 2011. évi 

költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót. 

(A beszámoló a határozat melléletét képezi.) 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

8. Egyebek 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

A) Az építési hatósági feladatok ellátására együttesen alkalmazott személyről szóló meglévő 

társulási megállapodással kapcsolatos tájékoztatás 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A meglévő tartozások rendezése folyamatban van, ami 

még függőben van az a Pilinyi Önkormányzat tartozása, de ők felajánlották a sorházakból a 
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lakásrészüket. 2011. szeptemberétől havonta kell majd fizetni a hozzájárulásokat a társulásban 

meglévő önkormányzatoknak. 

Holecz Sándorné képviselő: Nem kell a lakásrész. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Azért még egy kicsit gondolkodjunk rajta. 

Józsa Zoltán képviselő: De Szécsényfelfalu is tulajdonos azokban a lakásokban. 

Holecz Sándorné képviselő: Nekem nem tetszik így, fizesse ki a tartozását. 

Homoki Gábor képviselő: Így legalább valamennyi összeg bejönne a tartozásból. 

Holecz Sándorné képviselő: Miért nem fizetett évek óta, miért hagyta felhalmozódni a tartozását? 

Ha a társulási megállapodás létrejött, tudni kellett volna azt, hogy fizetni is kell, nem csak igénybe 

venni a munkaerőt. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: 2007-től van követelésünk. 

Holecz Sándorné képviselő: Az én 2006-os bérem sincs kifizetve az Endrefalvai 

Önkormányzatnak. 

Csonka Tímea képviselő: Akkor szeptembertől havonta fizetnek az önkormányzatok? 

Homoki Gábor képviselő: Szerintem fogadjuk el Piliny ajánlatát. 

Papp Gábor alpolgármester: Melyik lenne az a lakás? Minden 3 részre van osztva a lakásoknál. 

Józsa Zoltán képviselő: 2 lakás tulajdoni jogát kellene, hogy felajánlja. Amennyiben nem tudjuk 

rögtön eladni, akkor csak problémát fog okozni. 

Homoki Gábor képviselő: Igen, erről van szó. 

Józsa Zoltán képviselő: Adja el a lakást és fizesse ki. 

Papp Gábor alpolgármester: Különben is ő a gesztor a lakásokkal kapcsolatos társulásban. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Én is azt mondtam, intézkedjenek, mert ők a gesztor 

önkormányzat. A gesztorságot is át akarták adni, de nem vállaltam. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

111/2011.(VIII.31.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Piliny 

Község Önkormányzatának megkeresését a közös lakás tulajdonjogának átadását 

a fennálló tartozások ellenértékeként. 

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy az ingatlanrész felajánlását nem 

fogadja el és felkéri Piliny Község Önkormányzatát, hogy a fennálló tartozását 

minél előbb, de legkésőbb 2011. december 31-ig rendezze Endrefalva Község 

Önkormányzata felé. 

Amennyiben Piliny Község Önkormányzata a fennálló tartozását nem rendezi, 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kénytelen lesz 

követelésének bírósági úton érvényt szerezni. 

Az ingatlanok értékesítése közös érdeke az önkormányzatoknak, de mivel a 

lakástársulás gesztorönkormányzata Piliny Község Önkormányzata, ezért a 

képviselő-testület felkéri a gesztorönkormányzatot, hogy tegyen meg mindent a 

lakások mielőbbi értékesítésére. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

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 

112/2011.(VIII.31.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és az 

előterjesztésnek megfelelően elfogadta a körzeti ügyintéző alkalmazására 

létrejött társulási megállapodás módosítását. 

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a módosítással egységes szerkezetbe 

foglalt Társulási megállapodás aláírására. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

B) Süllős és Süllős Bt. levele 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: „Tisztelt Polgármester Asszony! Hivatkozva a 2010-ben 

megkötött vállalkozási szerződésünkre az alábbiakban megküldjük a 2011-es évre vonatkozó 

javaslatunkat az étkeztetés nyersanyagnormái, és térítési díjai módosításáról szóló előterjesztéshez. 

A 67/2007.(VII.10.) FVM-EŰÜM-SZMM együttes rendelet mellékletében megjelent élelmiszer-

felhasználási javaslatban foglalt értékeket – melynek teljesülését az illetékes hatóságok 

rendszeresen ellenőriznek – illetve a KSH eddig megjelent árváltozásait, továbbá a rendkívüli 

állapotokat (nem várt természeti katasztrófa – árvíz) alapul véve elvégeztük számításainkat, de még 

így is csak a KSH szerint kívánjuk emelni árainkat, holott reálisan vis maior esetről van szó, és 

ennek többszöröse lenne indokolt jelen tragikus állapotok között. 2011. évre pontosan 

prognosztizálni – ismervén a nem hétköznapi helyzetet – nem áll módunkban, hiszen a 

mezőgazdasági válság, természeti katasztrófák és a már most látható, és érezhető áruhiány miatt 

megjósolhatatlan az alapanyag árak emelkedése decemberig, de abban egyetértenek a szakértők, 

hogy 2011-ben rekord árak születtek, és még csak az elején jár az áremelkedés. Hozzá kell tennem, 

hogy már a 2010-es adatok szerint is több, általunk nagy mértékben felhasznált mezőgazdasági 

termék ára hihetetlen, eddig nem látott mértékben emelkedett, és további hatalmas mértékű 

áremelkedések várhatóak még ebben az évben a fentebb említett okoknál foga, ami nem csak az 

élelmiszeripari áremelkedéseket vonja maga után, de egyéb más tényezőket is befolyásol, úgymint 

üzemanyag, energiaköltségek, bérek, és egyéb tételek. Az általunk használt nyersanyagok árai az 

elmúlt egy évben a mezőgazdasági válság, természeti katasztrófák, és az érezhető áruhiány miatt 

megnőttek. Beszállítóink már előre jelezték, hogy ezen válság, és a katasztrófák hatására még 

nagyobb áruhiány várható, amelynek következménye, hogy további jelentős áremelésekre 

számíthatunk, amelyek már a 2011-es év elejétől jelentkeztek és folyamatosan jelentkeznek. A 2010-

es évben az alábbi jelentősebb áremelkedéseket tapasztaltuk:” Nem olvasnám fel mindet csak 

néhány példa finomliszt 45,67 %, búzadara 21,43 %, stb. Folytatom: „A feketével kihúzott 

kiemelkedő árváltozású alapanyagok, melyek más ebből készített termékek, ételek alapanyagai (pl.: 

kenyér, zsemle, kifli, péksütemények, tej – joghurt, puding, kakaó, tej alapú ételek). Így, az ezekből 

elkészített alapvető ételek előállítási költségei is megemelkedtek. Az energiahordozók árai a 

következő mértékben emelkedtek 2010-ben gáz éves díj: 75,75 %, nettó egységár 10,5 %, korrekciós 

tényező 12,62 %. A fentieken kívül megemlíteném még, hogy az üzemanyag költségek 20 %-kal 

emelkedtek 2010-ben, amelyek költségeinkre nézve jelentős kiadást jelent, és 2011-ben már látható, 

és belátható, hogy további emelkedés várható. Ezenkívül 2011-ben minimálbéremelés is történt. 

Külön kérésre a megadott adatokhoz számlákat, vagy beszállítói nyilatkozatokat is mellékeltek. A 

rendkívüli körülményekre való tekintettel, az árba beépülő energiaárak változása, környezeti 

katasztrófa okozta élelmiszerhiány, üzemanyag növekedés, és árfelhajtás – egyéb tényezőkről már 

nem is értekezve, úgymint a minimálbér emelés – miatt javasoljuk a nyersanyagnorma legalább a 

2010-es ágazati KSH szerinti átlagos 5,8 %-os emelését. Tapasztalatunk, és számos 

intézményvezetővel történt beszélgetés alapján javasoljuk, hogy a norma rendezésekor a jövőben 

feltételül szíveskedjenek figyelembe venni az alábbiakat: A korcsoportonkénti egységes normatíva 
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emelés teszi lehetővé, hogy az életkori sajátosságoknak megfelelő komplett táplálkozást 

biztosítsunk. Csak a norma értékén belül lehet alapanyagokat vásárolni. A norma értékét a szülők 

fizetik gyermekeik részére! Alapanyag ellenértékek tekintetében már októberben elértük a tavalyi- 

éven belüli – legnagyobb árakat, és még csak most jön az áruhiány, és az azt követő árfelhajtó 

hatás. A norma nominális értéke évről évre nő, ugyanakkor a reálértéke (tényleges vásárló értéke) 

évről- évre csökken. Ez egyre kevésbé teszi gazdaságossá a működést, és állítja nehezebb feladatok 

elé a konyhát, amikor a teljes értékű étkezést kell kialakítani. A reformétkezéshez való felzárkózást 

pedig teljesen kizárja. A jövőben nem az a kérdés, hogy milyen drága lesz, hanem, hogy 

megvásárolható lesz-e a termék, és itt nem prémium-, hanem esszenciális alapanyagokról 

beszélhetünk, úgymint rizs, liszt, burgonya, étolaj, tej stb. Természetesen a normál KSH érték 

szerinti emeléssel is képesek leszünk maradéktalanul ellátni a szolgáltatást, ugyanakkor érdemes 

megfontolni a tényt, miszerint a szülők hajlandóak lenének többet fizetni, amennyiben 

többletszolgáltatást kapnak, hiszen a cégünknél étkező szülők gyermekei élettani szempontból ne 

mindegy milyen élelmiszereket kapnak, és hogyan fejlődnek. Az óvodás, általános iskolás, 

középiskolás gyermekek fejlődését (csonterősödését, belső szervek működését, fizikai, és mentális 

teljesítményét) visszavonhatatlanul befolyásolja az étkezés minősége. Véleményem szerint ezen 

takarékoskodni nem szabad, mert számos később bekövetkező időskori betegséget is meg lehet 

akadályozni az egészségesebb tápanyagok – már ma történő – bevitelével. Kérjük a javaslatunkban 

foglaltak megfontolását és elfogadását, annak érdekében, hogy a minőség ne szenvedjen csorbát 

illetve egy magasabb fogyasztó értéket tudjunk létrehozni, amelyre nagyobb igény mutatkozik.” 

Papp Gábor alpolgármester: Szerintem ilyen mértékű áremelések nem voltak. 

Vincze Nikolett körjegyző: Meg kellene nézni a szerződést, hogy mi van benne, mert legközelebb 

már felmondják azt és nem küldenek levelet. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Majd megnézzük. A mi költségvetésünk már így is kerek. 

Holecz Sándorné képviselő: A minőségben azért romlás is történt. Már nincs olyan füzet, 

amelyikben a minőségi változásokat lehetett jelezni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Annyi vállalkozó volt, ha nem tetszik, választhatunk 

másikat. Ez volt a legolcsóbb, de majd meglátjuk. 

Papp Gábor alpolgármester: És ha mi vennénk át? A közmunkások úgyis kiviszik az ebédet és 

mosogatnak is. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Azért nem mindegy, hogy csak mosogatni kell vagy főzni 

is. 

Papp Gábor alpolgármester: Szécsényfelfalu is meg tudja tartani a konyhát. 

Józsa Zoltán képviselő: Nagyon sok az előírás és magas a költségvonzata. 

Papp Gábor alpolgármester: Szép lassan minden előírásnak meg lehetne felelni. 

Holecz Sándorné képviselő: Az öregek is azt szeretnék, ha az önkormányzat venné át. 

Homoki Gábor képviselő: Nem egyszerű, sokkal összetettebb. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Sokba kerül a felszerelés is, ami kell. Akkor elutasítjuk, 

hogy a költségvetésünk nem tartalmazza és így is mínuszba vagyunk. 

Józsa Zoltán képviselő: Az ő minőségi romlásuk nagyon szépen mutatja ezt a stagnálást. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Akkor az említettekről írok nekik egy levelet. A 

képviselő-testület nem járul hozzá az áremeléshez és minőségi javulást szeretne. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

113/2011.(VIII.31.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Süllős 

és Süllős Bt. normarendezés 2011-es tárgyú levelét, amelyben szereplő 

áremelését elutasítja és minőségi javulást vár el. 
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Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

C) A közútkezelő szolgáltatás megtárgyalása 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Már beszéltünk erről, utána érdeklődtem. A 

Szalmatercsen is alkalmazott közútkezelő elvállalja. 2012. január 1-től tehát nem tartunk igényt a 

Nógrád Megyei Önkormányzatok Közútkezelő és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. szolgáltatására. 

Ezt megírom akkor nekik és ezt az évet kifizetjük. Kérem a képviselő-testület jóváhagyását az 

említettek elfogadására. Sokkal olcsóbb lesz az új szolgáltató. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

114/2011.(VIII.31.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Nógrád Megyei Önkormányzatok Közútkezelő és Környezetvédelmi Nonprofit 

Kft. szolgáltatásnak igénybevételéről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy 

a társaság szolgáltatásaira 2011. december 31-ig tartanak igényt. 

A testület felhatalmazza a meglévő szerződés 2011. december 31. napjával 

történő felmondásra. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

Több hozzászólás nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 21
30

 órakor bezárta, az ülés zárt ülés 

keretén belül folytatódott. 

 

 

K.m.f. 

Csóriné Botyánszki Ágnes      Vincze Nikolett 

polgármester                                                                                   körjegyző 


