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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 17
00

 

órakor, az Endrefalva Község Önkormányzata Hivatalának nagytermében megtartott rendes 

üléséről. 

 

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 

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 elfogadását az alábbiak szerint és jegyzőkönyv-

vezetőnek javasolja Csóri Boglárka Anitát. 

 

Napirend javaslat: 

 

1. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

2. Az idősek napjának előkészítése 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

3. Egyebek 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

4. Egyéni kérelmek (zárt ülés keretein belül) 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

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

 

Napirendek tárgyalása 
 

1. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Szeptember elsején Gödőllőn voltunk kirándulni az 

idősekkel. A közmunkások irányítását végző közfoglalkoztatás szervezőt nem alkalmaztunk 

szeptember 5-től. Nem sok a közfoglalkoztatottunk sem, mert fel akartunk venni 30-at, de még 22 

főt sem sikerült fölvenni. 

Csonka Tímea képviselő: 30 főből hány fő dolgozik most? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Most éppen a kívánt 30 fő helyett 16-ot alkalmazunk. Én 

végzem az irányításukat, nincs nagy gond velük, hiszen kevesen vannak. Most ismét lehetőségünk 

nyílik, hogy az előzőekben már alkalmazott közfoglalkoztatás szervezőt ismét foglalkoztassuk 

október 1-től két hónapon keresztül. A Munkaügyi Központnál kell pályázni az említettekkel 

kapcsolatban. Ha minden település kap, akkor mi is megpróbálunk újra 1 főt alkalmazni. Még nem 

mondták 100 %-ra, hogy megkapjuk. Az iskolában is jó lenne egy kisegítő pedagógus, érdeklődtem. 
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Homoki Gábor képviselő: Az iskolában karbantartó felvétele lehetséges? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nem tudom, egyenlőre a kisegítő pedagógust kérdeztem 

meg a Munkaügyi Központban, ahol közölték, hogy 70.000 Ft támogatási összegük van és az már 

nem elég erre az évre. Elszámolásokat kellett benyújtani az iskolai TIOP-os pályázattal 

kapcsolatban, vagyis kifizetési kérelmet. Az ÉMOP-nak a kifizetési kérelmét is a 15-ei héten raktuk 

össze. Volt egy megbeszélésünk az önkormányzat bankügyeivel kapcsolatban egy vezető 

pénzintézettel, amely nagyon kedvező kondíciókat kínál a számunkra. Úgy gondolom, hogy addig, 

amíg futó pályázataink vannak, nem szeretnénk pénzintézetet váltani. A környezetünkben lévő 

települések közül már váltottak pénzintézetet és nekik olcsóbb és könnyebb lett a banki ügyintézés. 

Az említett pénzintézet jobban érzi az olyan kisebb települések problémáit, mint a miénk. Volt 

ebben az évben bérhitelünk, de próbáltunk minél kevesebb időre, minél előbb törleszteni, hogy 

minél kevesebbet kamatozzon. Képeslapokat rendeltem két hölgytől a tavasszal és megbeszéltem 

velük, hogy a kultúrház, ravatalozó, iskola, buszmegálló elkészülésekor eljönnek a településünkre 

és a fontosabb épületeinket lefényképezik. Sajnos a régi képeslapok elfogytak, ezért van szükség az 

újra. A mai nap folyamán a két hölgy képeket készített az épületekről. Terveket kapunk a 

képeslapokról és a legjobbat, legszebbet választjuk majd ki. Az IKSZT-be holnap asszonyokat 

küldök takarítani. Ami még hiányzik ott, hogy a konyhabútort berakják, mert az az építkezéshez 

tartozik. Le kell rakni még a laminált parkettát, mert felszedték már. A nagyterem a kultúrház, 

ravatalozó átadása óta rendben van. Az internetes teremben meszelnek még egyszer, mert az még 

kimaradt. Még kint festik le a kisházat tölgy színre és a héten befejeződnek a munkálatok. A 

védőnői szolgálatnál elkészült a válaszfal a héten. 

Józsa Zolán képviselő: A művelődési házzal a kapcsolatban egy kis felvilágosítást kérnék. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A Ménes-patak Menti Települések Térségfejlesztő 

Egyesületének pályázatából kerül felújításra a mi tulajdonunkban álló épület, amelyet az 

egyesületnek átadtuk használatra 5 évre. A pályázat feltételeiben megtalálható, hogy az épületben a 

felújítás után milyen szolgáltatásokat kell nyújtani, és hogyan kell üzemeltetni. 

Homoki Gábor képviselő: Nagyon örülök, mert az épület a felújítás nélkül teljesen tönkre ment 

volna. 

Papp Gábor alpolgármester: Konkrétan milyen szolgáltatásokat fog nyújtani a lakosság számára? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Irodát biztosít majd például a civil szervezeteknek, baba-

mama programok szervezése, internet-terem lesz, stb. 

Papp Gábor alpolgármester: Jó lenne ezt pontosabban tudni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Rendben, meghívjuk majd az egyesület elnökét, hogy 

mondja el terveit. Javaslom, hogy támogassuk az Egyesületet 150.000 Ft-tal, hiszen sokat 

köszönhetünk neki. Ennyivel hozzá tudunk járulni az egyesület elnökének a szervezéssel járó 

kiadásaihoz. 
 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással 

(ellenszavazat nélkül) az alábbi határozatot hozta: 
 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

127/2011.(IX.28.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

150.000 Ft, azaz százötvenezer forint összegű vissza nem térítendő támogatással 

támogatja a Ménes-patak Menti Települések Térségfejlesztő Egyesületet 

(székhely: 3165 Endrefalva, Besztercebánya út 2/a.). 

A képviselő-testület felkéri Tóth Andrást, hogy az egyesület képviselőjeként 

tájékoztassa a testületet az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér beruházás 

állásáról, és az 5 éves üzemeltetés során tervezett rendezvényekről, 

szolgáltatásokról. 
 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 
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Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nagyszabású rendezvényünk volt ebben a szeptemberi 

hónapban, az idősek kulturális napja, amely várakozáson felül nagyon jól sikerült. 

Homoki Gábor képviselő: Igen, nagyon jó volt. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Sokan voltak. 

Holecz Sándorné képviselő: Voltak már többen is, pl. a II. Idősek Kulturális Napján. A másodikon 

voltak a legtöbben. Oda kint álltak az ajtón kívül, mert olyan sokan voltak. 

Papp Gábor alpolgármester: Gyerekek is voltak akkor. 

Holecz Sándorné képviselő: Nem, gyerek fellépők soha nem voltak. Csak egy pár. 

Homoki Gábor képviselő: Hányadik alkalommal került megrendezésre az Idősek Kulturális Napja? 

Holecz Sándorné képviselő: Negyedik alkalommal rendeztük meg az idei évben. Szeretnék pár szót 

szólni a rendezvényről. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Zsuzsika fogja pár szóban összefoglalni a kulturális 

nappal kapcsolatos élményeit, tapasztalatait. 

Holecz Sándorné képviselő: Szeretném megköszönni mindazoknak, akik eljöttek és elfogatták a 

meghívásunkat az idősek kulturális napjára. Teljes egészében mi szerveztünk, a mi költségünkből. 

14.050 Ft-os költségből valósult meg a rendezvény a közös pénzünkből, az önkormányzat nem 

járult hozzá. A víz és az üdítők ára nem merült fel költségként egy falubeli támogatónak 

köszönhetően. A tombolákhoz a hozzávalókat mi vittük össze, csak a celofán került pénzbe. Az 

összes süteményt az Alapszolgáltatási Központ dolgozói és a klubtagok állták és készítették. 

Mindezekért maximális köszönetet mondtam a klubtagoknak, mert nagyon megérdemlik. Hálás 

szívvel és köszönettel tartozunk annak, aki az üdítőket állta. Tényleg azt kell mondani, hogy szép 

számmal megjelentek. Én gondoltam, hogy sokan el fognak jönni, ugyanis tavaly nem volt. Sokan 

reklamáltak is ez miatt. Általában a falu egyszerűbb emberei szeretik ezt, de nagyon örülök akkor 

is, amikor más helyről, más településről eljönnek és megnézik a műsort. Eljönnek régi falubeliek is, 

akik hallottak róla, mert ennek már van híre. Minden évben szépen le szokott zajlani. Nem szokott 

probléma lenni. Rendbe raktunk utána is mindent, kitakarítottunk. Most először volt belépő, 40.900 

Ft-os bevételünk jött be a tombolából. 

Papp Gábor alpolgármester: És mire használjátok fel ezt az összeget? 

Holecz Sándorné képviselő: A mi programjainkra fogjuk felhasználni ezt az összeget, ebből 

szoktuk pótolni a karácsonyi dolgokat, a házi segítségnyújtást igénybevevőknél a farsangunkat 

ebből szervezzük, valamint újabb olyan rendezvényeket, amiket mi finanszírozunk. Azok akiket 

meghívunk fellépni, teljesen önzetlenül lépnek fel, az a költség ténylegesen az ő ajándékuk. 

Természetesen mi sem engedjük el őket üres kézzel. Ez minimális köszönet. Ők tényleg szívesen 

jönnek hozzánk. Én nem lepődtem meg, hogy ilyen szép számmal megjelentek. Igazából lehet, 

hogy többen is jöhettek volna. 

Papp Gábor alpolgármester: Igen, volt, aki azt mondta, hogy azért nem jön, mert lesz belépő. 

Deák Sándorné képviselő: Azért az egészet megszervezni, ennyi pénzből, nem kis dolog. 

Holecz Sándorné képviselő: Nagyon ügyesen megy már. Minden évben egy kaptafára megy az 

egész szervezés, ha az ember megtanulja, már megy. A legnagyobb dicséret az időseket illeti meg, 

mert mindenben támogatnak. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen, mindenre rá tudod őket venni. 

Holecz Sándorné képviselő: Ha elkezdek kiabálni, tajtékozni, nem sértődnek meg. Szigorú vagyok. 

Deák Sándorné képviselő: Az idősek is nagyon élvezték. 

Holecz Sándorné képviselő: Elkezdeni nehéz, de utána már nagyon jól megy. A legnagyobb 

köszönet az övék, mert örömmel csinálják és sütnek is. Nekik ez természetes, mert így beszéltük 

meg 5 éve. 

Homoki Gábor képviselő: A közönség is élvezte. Úgy volt, hogy nem tudok jönni, de a 

polgármester asszonynak mondtam, hogy mindenképpen el akartam jönni, mert nagyon tetszett az 

előző években is. Az elsőn nem voltam, de azóta mindig. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Minden nagyon csodálatos volt, köszönjük szépen a 

szervezést a falu lakossága nevében is. Különleges élmény volt látni az arcokon a mindennapi élet 

megtörtségének elhalványulását, amit a felszabadultság érzésének élénksége vett át. 
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Deák Sándorné képviselő: Igen kikapcsolódást nyújtott a lakosság számára, persze azoknak, akik 

eljöttek. 

Homoki Gábor képviselő: Megmutatják magukat. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Szépen rá kell szoktatni a lakosságot, hogy az ilyen 

rendezvények kikapcsolódást, szórakozást nyújthat a számukra. 

Homoki Gábor képviselő: Ez óriási nagy érték. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az idősek kulturális napja után már beszéltünk arról 

Zsuzsikával, hogy az ott előadott műsor, amit az idősek klubjának tagjai eljátszottak, tökéletes lesz 

az idősek napjára is. A szomszéd község népdal kórusát hívjuk még meg, de ennyi elég is lesz, több 

minden már nem is nagyon kell. Az idősek napjára már meghívtam a felfalusiakat az idősek 

kulturális napján. A kulturális nap előtt a kultúrházban megrendeltem a szalagfüggönyöket, amit a 

rendezvény előtt szereltek fel. 60.000 Ft volt az öltözőre, a két nagy ablakra, a védőnői szolgálatnál 

lévő két ablakra. Az utcafronton egységes lett. Függönyt biztos, hogy nem lehetett volna ennyiért 

venni. Akasztókat csináltattam az öltözőbe. A székek nagyon hiányoznak, mert még lehozattuk a 

szomszéd településen lévőket is, az iskolából is lettek áthozva székek, de még így is kevés. Mennyi 

szék is volt? 

Holecz Sándorné képviselő: Nagyon kevés. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: 80-90 szék lehet most ott. 

Csonka Tímea képviselő: Több szék is lehetett volna. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: 150 szék biztos kellene oda. 

Homoki Gábor képviselő: 160 szék kell. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az idősek napjára a hátsó ajtót be kell csukni. Az asztalt 

nem lehet majd rendesen használni az ajtó miatt. Nem tudunk elé ültetni. 

Papp Gábor alpolgármester: Milyen asztalok lesznek? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Lehet, hogy Szécsényfelfalutól kérjük el a most kapott 

asztalaikat. Megcsináltattuk a Hivatalban a nagyterem padlózatát, hiszen a laminált parketta alatt, a 

parketta már ereszkedett, a közmunkások felszedték és betonra került a megmentett laminált 

parketta lerakásra. Ki is meszelték a nagytermet. Így rendbe lesz már ez a terem is. A Béke útról 

kikanyarodókat zavarja a Besztercebánya úton lévő sövény, és fa ezért a közmunkásokkal ezt is 

megcsináltattam. A közösségi háznál szedték ki a csatornából a szemetet. A tetőre ráérő faágból is 

vágtak egy kicsit. A bolt mellett a kis akácos rendbetételére is sor került . 

Deák Sándorné képviselő: Szépen megcsinálták a mai nap folyamán. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A kapunak való deszkákat is lefestették. 5-en dolgoznak, 

nem győzöm mondani nekik a munkát, csak pénz kellene. Itt is lefestették a korlátot, ablakokat. 

Próbálok, olyan munkát keresni mindig nekik, amelyek teljesítéséhez minden feltételt tudunk 

biztosítani.  

Csonka Tímea képviselő: Az étkezőnél is megcsinálták a korlátot. 

Holecz Sándorné képviselő: Igen nagyon szép lett. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Maradt még csatorna, ezért még megcsinálják a 

gyerekház ereszcsatornáját is. 
 

A képviselők a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztatót elfogadták. 

A polgármester 18
50

 perckor szünetet rendelt el, az ülés 19
05

 perckor folytatódott. 
 

2. Az idősek napjának előkészítése 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Gyorsan kellett válaszolni a vendégfellépővel 

kapcsolatban, így megrendeltem. A művésznő kiléte, ha a képviselő-testület belegyezik szerintem, 

legyen meglepetés. Ugyan kevesebb költséggel terveztük a 2011. évi idősek napjának 

megrendezését, de a tavalyi kihagyás után, ennyit rászánhatunk. A vendég művész szerintem 

nagyon jó és remélem, egy örök emléket szerzünk ezzel az időseknek, amit nem fognak elfelejteni. 

Homoki Gábor képviselő: Az már biztos. 
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Józsa Zoltán képviselő: Akkor ezek után lesz mindenki szíves odafigyelni, hogy meglepetés 

maradjon. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Na igen, most döntsük el, hogy meglepetés lesz-e vagy 

figyelem felkeltés, hogy jobban eljöjjenek. 

Vincze Nikolett körjegyző: Igen, egy hívó dolog. Lehet, hogy ha tudnák, többen eljönnének, olyan 

is, aki nem szokott. Vagy utólag azt mondják, hogy miért nem mondtuk, ők is eljöttek volna. 

Papp Gábor alpolgármester: Sztár vendég meglepetés. 

Józsa Zoltán képviselő: Ez jó kérdés, hogy járjunk el. 

Vincze Nikolett körjegyző: Az jó amit, az alpolgármester úr mond, hogy lesz egy sztárvendég, 

jöjjenek el. 

Csonka Tímea képviselő: Úgy, hogy sztárvendég nem fogja érdekelni őket, gondolják, ki tudja ki 

az, de ha a név alapján tudnák, hogy kiről van szó, már másként érinti őket. 

Homoki Gábor képviselő: Érdekes, ha meglepetés, akkor arról nem szabadna tudni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Meglepetés az is, ha nem tudja, ki jön a színpadra és kit 

kell várni. 

Homoki Gábor képviselő: Persze az a meglepetés. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: És ha egy olyan jön, akit mindenki ismer. 

Csonka Tímea képviselő: És ha ennyit rá költünk és csak 50 fő jön el? 

Holecz Sándorné képviselő: Szerintem többen, már csak az új kultúr miatt is. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen a kultúrház miatt is jönnek majd. 

Csonka Tímea képviselő: Mert soha nem jöttek annyian, amennyit vártunk. 

Homoki Gábor képviselő: Úgy körülbelül 90 vagy 100 fő szokott eljönni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: 100 főnek szoktunk teríteni. Három órára hívjuk az 

időseket, beszállítjuk azokat, akik kérik. 

Homoki Gábor képviselő: És október 8-a ugye? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nem, október 15-én tartjuk, 15 órai kezdéssel az idősek 

napját. Fél hétre jön a művésznő az ígéret szerint, addigra meg kell vacsorázni, hogy a vacsorán túl 

legyenek. 

Homoki Gábor képviselő: Igen. 

Holecz Sándorné képviselő: És a vacsora hány órától lesz? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Öt órától mindenféleképpen. Egy óra kell. 

Homoki Gábor képviselő: Igen. Tehát 17.00 órakor. 

Holecz Sándorné képviselő: Igen egy óra hossza kell. Nagyon jó. Előtte pedig a műsor. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen. 

Holecz Sándorné képviselő: És a műsorban mik lesznek? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Minden, amit előadtatok az idősek kulturális napján. 

Gedeon bácsi, rézmozsarat vegyenek, éneklés, morzsolós, stb. Azt nem tudjuk, hogy énekel-e a 

képviselő-testület? 

Deák Sándorné képviselő: Ahhoz több idő kell. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Akkor karácsonyra. 

Homoki Gábor képviselő: Az viszont jó. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen, majd falukarácsonykor. 

Papp Gábor alpolgármester: De valamilyen kíséret mellett. 

Homoki Gábor képviselő: Igen, igazad van. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Október 14-én pénteken délután 3 vagy 4 órakor 

találkozunk berendezni a termet? 

Deák Sándorné képviselő: Háromig dolgozom. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Akkor 4 órakor találkozunk a kultúrban. 

Józsa Zoltán képviselő: Ekkor kezdődnek az előmunkálatok. 

Csonka Tímea képviselő: És mi lesz a vacsora? 

Holecz Sándorné képviselő: Nem tudjuk. 

Papp Gábor képviselő: A településen étkeztetés végző cég szolgáltatja majd a vacsorát? 
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Józsa Zoltán képviselő: Igen, hát mi más. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Még nem tudjuk. 

 

 

3. Egyebek 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

A) Magyar Közút Nonprofit Zrt. megkeresése 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az Endrefalva, Besztercebánya út 1. szám alatti ingatlan 

útszakasz rendbetételének kérését megindította jegyzőnő, a válasz a következő volt: „a 22. számú 

Rétság Salgótarján másodrendű főút 49+50 km szelvényének környezetében üzemmérnökségünk a 

burkolat helyreállítását elvégzi. A munkálatok várhatóan október hónap elejére befejeződnek. 

Tájékoztatom továbbá, hogy a kritikus helyen csőtörés miatt a vízmű szakemberei végeztek 

munkálatokat, azonban a burkolat helyreállítását nem végezték el.” 

Papp Gábor alpolgármester: Nincs benne a levélben, hogy mikor végezték ezeket a munkálatokat? 

Ha jól emlékszem, télen vágták fel az utat, aztán senki nem tette rendbe és kb. 2009. óta áll fenn a 

mostani állapota. 

 

B) Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 

módosításáról 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: „Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú 

társulása Társulási Megállapodásának módosításáról a Társulás Tanácsa 2010. október 26-i, 

2011. május 26-i, június 23-i és július 21-i ülésein döntött. Ahhoz, hogy ezeket a módosításokat a 

Társulási Megállapodásban át lehessen vezetni, szükséges valamennyi tag önkormányzat képviselő-

testületének erről határozatot hozni. Csatoltam az erre vonatkozó előterjesztést és kérem, hogy a 

soron következő testületi ülésen erre vonatkozóan hozzanak döntést. Kérem, hogy a döntésről 

szólón jegyzőkönyvi kivonatot részemre megküldeni szíveskedjenek!” 

Vincze Nikolett körjegyző: Egy oldalnyi változás van felsorolva. Abban változna a társulási 

megállapodás, hogy az újonnan választott polgármesterek neve kicserélődne, a bizottsági elnök ki 

lett és a bizottság tagjai kerülnek bele, a régi bizottsági struktúra átalakult és az új szerepelne benne, 

mivel Rimóc intézményfenntartó társulás lett és a kistérség a fenntartó, ez is bele kerülne a 

megállapodásba. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Stayer László a társulás elnöke, Doman Ferenc az 

alelnök. A levél másolatát mindenki megkapja. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

128/2011.(IX.28.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülésén megtárgyalta 

és az előterjesztésnek megfelelően elfogadta Szécsény Kistérség 

Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási megállapodásának és 

mellékleteinek módosítását. 

Utasítja a jegyzőt a határozat munkaszervezet részére történő megküldésére. 

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a módosítással egységes szerkezetben 

foglalt társulási megállapodás aláírására. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 
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C) A belső ellenőrzési jelentés ismertetése 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A belső ellenőrzésről a jegyzőnő fog beszélni. 

Vincze Nikolett körjegyző: Az idei belső ellenőrzés a személyi, munkaügyi nyilvántartások, 

személyi juttatások elszámolásának ellenőrzése volt, amely érintette az Alapszolgáltatási 

Központot, az iskolát és a körjegyzőséget. Nézték a szabályzatainkat, az alapító okiratokat, 

közszolgálati szabályzatot, az SZMSZ-t, cafetéria szabályzatot. Tehát minden fajta szabályzatot. 

Változás volt az a cafetériánál az adózás miatt, így januárban a változásnak megfelelően lettek 

módosítva. Az összes többi szabályzatot frissíteni kell, aktualizálni. Ezek után egyesével minden 

egyes dolgozónak megnézték a személyi anyagát, nézték a pótlékokat, az illetmény-kiegészítéseket, 

a besorolásokat, hogy mindenki jó helyen van-e. Voltak olyan hibák, amelyeket rögtön ki tudtunk 

javítani. Az illetmény pótlékoknál tettek egy olyan észrevételt, hogy a köztisztviselőknél 2 

dolgozónál, a mérlegképes könyvelői pótlék mértékét nem jól határoztuk meg. Tehát azt kérik, hogy 

ezeket módosítsuk. Kértünk állásfoglalást az iskolától, ahol jelenleg a pénzügyes tanul, onnan azt a 

választ kaptuk, hogy középfokú végzettségnek számít a mérlegképes könyvelői végzettség. Egy 

dolgozónál van bérben eltérés, de azt január 1-től tudjuk orvosolni. Nézték a szabadságolási tervet, 

nyilvántartást, mindent rendben találtak. Az Alapszolgáltatási Központtal minden rendben volt. Az 

iskolánál már több észrevételt is tettek. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ott van a legtöbb dolgozó. 

Vincze Nikolett körjegyző: Igen. Bérben is a legnagyobb mértékben érinti a költségvetésünket. Itt is 

aktualizálni kell a szabályzatokat. A túlórát, a kötelezőket, alkalmassági feltételeket nézték, hogy 

mindenkinek megvan-e a besorolás szerinti végzettsége, vezetői pótlékot, kereset-kiegészítéseket 

néztek. Vannak olyan részek, amelyekhez hozzá kell nyúlnunk és nem lesz egyszerű és kellemes 

senkinek, például a pedagógusok még mindig kapják a területi pótlékot, amelyet a 240/2006. 

(XI.30.) Korm. rendeletben szereplő települések kaphatják, és mi nem vagyunk benne, ezért 

valószínűleg ezt el kell venni a pedagógusoktól. 

Holecz Sándorné képviselő: Aminek nem fognak örülni. 

Józsa Zoltán képviselő: De visszamenőleg nem kell ugye? 

Vincze Nikolett körjegyző: Nem. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A költségvetésünkben már úgy is benne van. 

Vincze Nikolett körjegyző: El kell gondolkozni, azon, hogy ezt az összeget kompenzálni akarjuk-e. 

Józsa Zoltán képviselő: Tényleg az van, hogy nincsenek megbecsülve se pénzben, se tiszteletben, 

se törvényileg. 

Papp Gábor alpolgármester: Egy területről sem mondható el. 

Vincze Nikolett körjegyző: A legtöbb hibáról tudunk, csak valami más miatt nem tudunk hozzá 

nyúlni. Intézkedési tervet kell készíteni rá. 

 

D) Magyar Szegénységellenes Hálózat Alapítvány ÉMOP 3.3.1.-11 pályázatához kapcsolódó 

megkeresése 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: „A Magyar Szegénységellenes Hálózat Alapítvány 

pályázni kíván az ÉMOP-3.3.1.11.-Civil szervezetek infrastrukturális fejlesztése pályázatra. A 

pályázat célja non-profit szervezetek működési hatékonyságának javítása, kapacitásuk növelése 

társadalmi szerepük erősítése érdekében. A pályázat elsősorban ingatlan vásárlást, valamint az 

ehhez kapcsolódó felújítást, eszközbeszerzést támogatja azzal, hogy az ingatlan működetéséről 

készült 5 éves fenntartási terv megvalósításához szükséges ESZA típusú tevékenységek (képzések, 

foglalkoztatás, közösségfejlesztő munka, stb….) a projekt megvalósítási ideje (24 hónap ) alatt 

támogatja. Az alapítvány Endrefalva Község Önkormányzattal szeretne együttműködni. A pályázati 

forrásból szeretnénk megvásárolni a jelenleg Gyerekháznak helyet adó ingatlant, a Gyerekház 

mögötti részt felújítanánk, így alkalmassá téve a helyet további szolgáltatásokra a gyermekházi 

funkció mellett (GYEP iroda, közösségi programok, kulturális programok, iskolán kívüli 

foglalkozások, egyes önkormányzati feladatok ellátása, stb). A szolgáltatások tervezésénél 

együttműködésre számítunk az önkormányzattal, olyan szolgáltatásokat szeretnénk bevezetni, 

amelyek az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat egészítik ki. 
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A projekt megvalósítását követő 5 éves fenntartási időszakra részletes tervet kell készíteni, melyben 

mind a helyi nonprofit szervezetekkel, mind az önkormányzattal, és intézményeivel az 

együttműködés lehetséges, sőt a pályázat szempontjából előnyt jelent. A pályázat pénzügyi feltételei: 

az elérhető támogatás: 50.000.000 Ft. Ingatlan vásárlásra ebből 20%, max. 10.000.000 Ft 

fordítható. Az ingatlan felújítására fordítható összeg nem korlátozott, azonban számolni kell 6 % 

projektmenedzsment, max. 30 % eszközbeszerzés, max. 30 % ESZA típusú kiadásokkal.” Nem 

gondolom, hogy rögtön döntsünk, hiszen van pro és kontra. Jobb lenne, ha ezt a vagyont nem 

kellene kiadni a kezünkből. Együttműködési megállapodással el tudnám képzelni, de sajnos a 

pályázat nem engedi. 

 

Homoki Gábor képviselő 19
30

 órakor távozott az ülésről, a testület létszáma 6 főre csökkent. 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: És ha ez a civil szervezet megszűnik, az ingatlan pedig a 

faluközpontban fog tönkremenni a szemünk láttára? 

Csonka Tímea képviselő: Igen, akkor lehet probléma a megszűnés, ha a civil szervezetnek nincs 

jogutódja. 

Holecz Sándorné képviselő: Az katasztrófa lenne. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az ellenkezője is előfordulhat, hogy jól felújítják és 

rendeltetésszerűen is működtetik. 

Csonka Tímea képviselő: De az már az ő tulajdonuk. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Tizenöt millió forintjuk marad az épület megvásárlására 

és felújítására, ami ekkora összegből lehetetlenség. 

Józsa Zoltán képviselő: Ez így igaz. Akkor lenne elég ez a pénz, ha már alapból az övék lenne az 

ingatlan. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nekem az a legnagyobb bajom azzal az épülettel, hogy a 

belső légtér nagyon alacsony. Először azzal kellene valamit kezdeni. Ha közösségi célra szeretné az 

ember használni. Számunkra nagyon kevés a 10.000.000 Ft, azért az épületért ennyi kevés. 

Egyenlőre napoljuk el a döntést. 

Józsa Zoltán képviselő: Én most már meg tudnám, hozni a döntésemet, az elmondottak alapján. 

Vincze Nikolett körjegyző: Akkor ne húzzuk az időt, döntsetek most, mert ha nem a válasz, akkor 

hagy keressenek egy másik épületet, vagy települést. 

Holecz Sándorné képviselő: Akkor, nem. 

Csonka Tímea képviselő: Nem. 

Holecz Sándorné képviselő: Biztos, hogy nem adjuk el. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

129/2011.(IX.28.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Magyar Szegénységellenes Hálózat Alapítvány megkeresését az EMOP-3.3.1-

11.-Civil szervezetek infrastrukturális fejlesztési pályázathoz a gyermekház 

(3165 Endrefalva, Besztercebánya út 41.) épületének értékesítésére vonatkozóan 

és úgy döntött, hogy az ingatlant nem kívánja értékesíteni, mivel az 

önkormányzatnak nincs más forgalomképes ingatlana. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 



 10 

E) Lomtalanítás 

Papp Gábor alpolgármester: A lomtalanítás mikor legyen? Úgy kellene kiválasztani az időpontot, 

hogy ne essen az eső. 

Józsa Zoltán képviselő: Október 23-tól, ha lehet hinni a hosszútávú előrejelzésbe, akkortól fog esni. 

Október 21-22 nem jó? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: De tökéletes lesz, csak az a lényeg, hogy az ünnepen már 

ne kelljen ezzel foglalkozni, ne rontsa a falu képet a hulladék. 

Holecz Sándorné képviselő: A temetőnél is legyen konténer. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

130/2011.(IX.28.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az idei települési 

lomtalanítás időpontjául 2011. október 21-22-ét tűzte ki. A testület felhatalmazza 

a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

F) Képviselői felvetések 

Deák Sándorné képviselő: A Babati buszmegállóban rengeteg a szemét. A megígért sódert az 

illetékes személy megkapta már? A bolt környékén nagyon büdös van. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az utolsó észrevétellel kapcsolatban a boltvezetőnek kell 

intézkedni, ott lehet valami probléma. Az első két jelzéssel kapcsolatban a válaszom, hogy 

folyamatban vannak. 

 

Több hozzászólás nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 20
00

 órakor bezárta, az ülés zárt ülés 

keretén belül folytatódott. 

 

K.m.f. 

 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes      Vincze Nikolett 

polgármester                                                                                   körjegyző 


