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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 14-én 17
00

 

órakor, az Endrefalva Község Önkormányzatának Kultúrházában megtartott rendkívüli 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 a rendkívüli testületi ülésen, 

megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 fővel határozatképes, az ülést 17
00

-órakor megnyitja. 

Javasolja Csóri Boglárka Anitát jegyzőkönyv-vezetésre, valamint a napirendi pontok elfogadását 

 

 

Napirend javaslat: 

 

1. Előterjesztés az Arany János Tehetséggondozó Program támogatásáról 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

2. Beiskolázási támogatás 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

3. Együttműködési megállapodás az IKON Stúdió Közhasznú Egyesülettel 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

A képviselő-testület a napirendet, valamint a jegyzőkönyv-vezető személyét egyhangúlag elfogadta. 

 

 

Napirendek tárgyalása 
 

 

1. Előterjesztés az Arany János Tehetséggondozó Program támogatásáról 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A tavalyi évben is támogattunk egy tanulót, hogy az 

Arany János Tehetséggondozó Programban részt vehessen, az idén is 3 tanulónak volt ez 

szándékában, de egy visszalépett, így most két tanulóról kellene dönteni. Anyagilag vagy elviekben 

támogassuk őket? 

Homoki Gábor képviselő: Mindenféleképpen javaslom a két tanuló, legalább elvi támogatását. 

 

 

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 

142/2011.(X.14.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a 

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való 

részvételre. 

Támogatja, hogy Zsidai Gábor nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Földi 

Zsuzsanna) Endrefalva település képviseletében részt vegyen a Hátrányos 

Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában. 

Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud 

nyújtani a számára. 

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot – a határozattal együtt – határidőre a 

tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. 

 

Határidő: 2011. december 12. 

Felelős: polgármester 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

143/2011.(X.14.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a 

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való 

részvételre. 

Támogatja, hogy Medved Bence nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: 

Balogh Alíz, lakcím: 3165 Endrefalva, Besztercebánya út 6/B. 4.) Endrefalva 

település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany 

János Tehetséggondozó Programjában. 

Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud 

nyújtani a számára. 

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot – a határozattal együtt – határidőre a 

tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. 

 

Határidő: 2011. december 12. 

Felelős: polgármester 

 

 

2. Beiskolázási támogatás 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Minden évben szoktuk azon gyermekeket is támogatni, 

akik nem részesülnek ingyenes tankönyvellátásban. Az idén 1 fő eljáró általános iskolásunk, 8 fő 

középiskolásunk és 5 fő főiskolásunk kérte a támogatást. Javaslom nekik a 7.000 Ft, a 15.000 Ft és 

az 50.000 Ft támogatást korosztályonként. Ez összesen 377.000 Ft-ot jelent. A költségvetésünkbe 

beterveztük. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, így 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 

144/2011.(X.14.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

a 2011/2012-es tanévre az endrefalvai Általános Iskola és Óvoda intézménybe 

járó endrefalvai lakóhelyű tanulóknak ingyenesen biztosítja a tankönyveket. 

Azon endrefalvai lakóhelyű, eljáró általános iskolás tanulók részére, akik 

nem részesülnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben a 2011/2012. 

tanévre 7.000 Ft beiskolázási támogatást állapít meg, amennyiben a családban 

élők egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíjminimum (2011. évben 28.500 

Ft, azaz huszonnyolcezer-ötszáz forint) 3-szorosát, azaz a 85.500 Ft, azaz a 

nyolcvanötezer-ötszáz forintot nem éri el. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás kifizetésről 

gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, így Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 

igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

145/2011.(X.14.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

a 2011/2012-es tanévre azon endrefalvai lakóhelyű középiskolás tanulók 

részére, akik nem részesülnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben a 

2011/2012. tanévre 15.000 Ft, azaz tizenötezer forint összegű beiskolázási 

támogatást állapít meg, amennyiben a családban élők egy főre jutó jövedelme 

az öregségi nyugdíjminimum (2011. évben 28.500 Ft, azaz huszonnyolcezer-

ötszáz forint) 3-szorosát, azaz a 85.500 Ft, azaz a nyolcvanötezer-ötszáz forintot 

nem éri el. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás kifizetésről 

gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, így Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 

igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

146/2011.(X.14.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

a 2011/2012-es tanévre azon endrefalvai lakóhelyű főiskolai, egyetemi tanulók 

részére, akik nappali tanulmányokat folytatnak és első diplomájukat szerzik a 

2011/2012. tanévre 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint összegű beiskolázási 

támogatást állapít meg, amennyiben a családban élők egy főre jutó jövedelme 

az öregségi nyugdíjminimum (2011. évben 28.500 Ft, azaz huszonnyolcezer-

ötszáz forint) 3-szorosát, azaz a 85.500 Ft, azaz a nyolcvanötezer-ötszáz forintot 

nem éri el. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás kifizetésről 

gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

 

3. Együttműködési megállapodás az IKON Stúdió Közhasznú Egyesülettel 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Megkeresett engem az IKON Stúdió Közhasznú 

Egyesület vezetője, hogy támogassuk az ő LEADER pályázatukat, amelyet „A térség 

identitástudatának, környezet- és egészségtudatos életmódjának fejlesztése, a fenntartható 

gazdasági együttműködés erősítése az Ipoly-menti Palócok HACS területén.” célterületre nyújtanak 

be „Kellene kiskert, bőtermő!” címmel. A pályázatnak köszönhetően kertműveléssel egybekötött 

rendezvényeket tarthatnánk. Gondoltunk arra is, hogy a gyermekek és az idősek együtt, közösen 

kertészkedhetnének az Idősek Klubja kertjében. Mindkét generációnak jót tenne. A gyermekek 

tanulhatnának az idősebbektől, az idősek pedig biztos szívesen vennének részt egy ilyen 

foglalkozáson. 

Holecz Sándorné képviselő: Ez nagyon jó lenne. Saját erőt kell biztosítani. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nem. Nekünk csak segíteni kell a pályázat 

megvalósítását. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, így Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 

igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

147/2011.(X.14.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

IKON Stúdió Közhasznú Egyesület által - az Ipoly-menti Palócok 

Térségfejlesztő Egyesületének, mint az illetékes LEADER HACS által közzétett 

- „A térség identitástudatának, környezet- és egészségtudatos életmódjának 

fejlesztése, a fenntartható gazdasági együttműködés erősítése az Ipoly-menti 

Palócok HACS területén” célterületre (célterület száma: 1 019 636) benyújtani 

kívánt pályázatáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy támogatja azt. 

A „Kellene kiskert, bőtermő!” című pályázat megvalósítása során vállalja Rimóc 

és Herencsény településekkel a projekt sikeres lebonyolítása érdekében az 

együttműködést, melynek részleteit a pályázóval kötött együttműködési 

megállapodás tartalmazza. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az együttműködési megállapodást aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Több hozzászólás nem lévén a polgármester a rendkívüli ülést 17
30

 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes      Vincze Nikolett 

polgármester                                                                                   körjegyző 


