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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 30-án 17
00

 

órakor, az Önkormányzat hivatalának tárgyalótermében megtartott közmeghallgatással egybekötött 

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 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó (17
00

 – 19
20

-ig) 

Csóri Boglárka Anita jegyzőkönyv-vezető 

 

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

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

-órakor megnyitja. 

Jegyzőkönyv-vezetőnek javasolja Csóri Boglárka Anitát, valamint javasolja a napirendi pontok 

módosítását az alábbiak szerint: 

 

Napirend javaslat eredeti: 

 

1. Közmeghallgatás 

 

2. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

3. A Körjegyzőség 2011. évi I-III. negyedévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

4. Az Önkormányzat 2011. évi I-III. negyedévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

5. A Körjegyzőség 2012. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

6. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

7. Egyebek 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

8. Egyéni kérelmek (zárt ülés keretén belül) 

 

 

Napirend javaslat módosított: 

 

1. Közmeghallgatás 
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2. A Körjegyzőség 2011. évi I-III. negyedévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

3. Az Önkormányzat 2011. évi I-III. negyedévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

4. A Körjegyzőség 2012. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

5. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

6. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

7. Egyebek 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

8. Egyéni kérelmek (zárt ülés keretén belül) 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv-vezető személyét és a 

napirend módosítását egyhangúan elfogadta. 

 

Napirendek tárgyalása 
 

1. Közmeghallgatás 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A közmeghallgatáson a lakosság részéről nem jelent meg 

senki. Van valakinek a testületben a falu közösségével kapcsolatos hozzászólása? A törvény előírja, 

hogy évente egyszer közmeghallgatást kell tartani. Ilyenkor bárki bejöhet és a közösséget érintő 

problémákról lehet beszélni, tehát nem az egyéni gondokról. Ezért kérdezem, hogy valamelyik 

képviselő társamnak van-e olyan javaslata, hozzászólása, amellyel a lakosság tagjai bízták meg, 

hogy vesse fel a közmeghallgatáson. 

Józsa Zoltán képviselő: Két dolog is van. Az egyik az esténként jelentkező műanyag- és 

rongyégetés. Valakik megint nagy gyakorisággal használják ezt a formáját a lakások felfűtéséhez. 

Az a lakos, aki ezt nekem említette, úgy mondta, hogy a vállalkozóktól kapják a tüzelésre használt 

rongyot a lakosok. Tehát nem a saját szemetüket égetik. Azt, hogy a vállalkozó helyi vagy 

környékbeli, nem tudom. A helyiek dolgoznak helyi textilfeldolgozónál és szécsényinél is. Tudom, 

hogy nehéz tetten érni, de valamit tenni kellene. Szinte a tavalyi évet ismételjük, csak most nagyobb 

az ellehetetlenülés és így még nagyobb mértékben fog visszaköszönni. Gyakorlatilag most 

kezdődött a fűtési szezon és rengetegen alkalmazzák ezt a módszert. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A rendőri intézkedéshez jó lenne, ha felírnátok annak a 

kocsinak a rendszámát, akit láttok, hogy hozza a rongyot. Ha így tudnánk segíteni a rendőröknek, 

akkor sokkal egyszerűbb lenne az eljárás. 

Józsa Zoltán képviselő: Igen, így igaz. A másik problémát a helyi vállalkozók vetették fel. A kérdés 

felém az volt, hogy az önkormányzat hogyan reagál a megemelkedett mozgóárusítások számára. Én 

közöltem az illető lakossal, hogy van ilyen rendelete az önkormányzatnak, amelyben nem szerepel 

díjtétel ezen árusítási formára. Sajnos az illető úgy érzi, a helyi kis vállalkozásokat, nem védi meg 

senki a mozgóárusoktól. 

Homoki Gábor képviselő: Az iskola szomszédságában mi is tapasztaljuk a képviselő társam által 

említett szennyezett levegőnek a problémáját. Nagyon veszélyes, hiszen a gyerekek a szünetekben 
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ezt a mérgező levegőt szippantják magukba, amiről mindannyian tudjuk, hogy rákkeltő. A falu déli 

részéről szintén fekete füst száll az iskola felé, egy héten legalább egyszer. 

Deák Sándorné képviselő: A talajterhelési díjjal kapcsolatban szeretném kérdezni, aki fizeti, az 

valahogy igazolja, hogy elszállítják a szennyvizet? 

Csonka Tímea képviselő: Igen. 

Vincze Nikolett körjegyző: Nálunk nincs olyan, aki igénybe venné az ezzel járó költségcsökkentést. 

Papp Gábor alpolgármester: Tehát nem kell fizetnie talajterhelési díjat, amennyiben hozz róla 

számlát. De itt inkább kifizetik a talajterhelési díj összegét. 

Deák Sándorné képviselő: Mert sokan állítólag beengedik a csatornába. 

Holecz Sándorné képviselő: Így van. 

Homoki Gábor képviselő: De hol? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Minden kertben ott van a szennyvíz csatornarendszerhez 

való csatlakozást biztosító csonk. 

Holecz Sándorné képviselő: Nagyon sokan beengedik. 

Papp Gábor alpolgármester: Van, aki be is van kötve és nincs hivatalosan bejelentve. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az viszont még attól is rosszabb amikor a derítőből 

engedik bele a rendszerbe a hónapok óta álló szennyvizet, ez okozza a legnagyobb gondot a 

számunkra, és emiatt van emésztő szag a településen. 

Csonka Tímea képviselő: És ezeket az illegális bekötéseket nem lehet valahogy felderíteni? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ehhez az akcióhoz szakemberek segítségét kellene kérni, 

mert én nem értek hozzá. Kellene egy vízügyes szakember és az önkormányzattól egy ember, majd 

körbemenni és mindenkinél meg kell nézni. 

Homoki Gábor képviselő: Az iskolát övező házakkal is kellene valamit csinálni, mert rettenetes 

állapotban vannak. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen az iskola udvarát meg kellene növelni, ha azt az 

ingatlant meg tudnánk venni. 

Csonka Tímea képviselő: Nekem az óvodába járó gyerekek szülei jelezték, hogy gondot okoznak a 

kóbor kutyák, ugyanis nagy számban fordulnak elő az óvoda környékén. Érthető módon féltik a 

gyermekeiket. Nem tudom, mit lehetne tenni ennek a problémának a megoldása érdekében. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nem tudom, hogy az önkormányzat hogyan tudna még 

egyszer felvállalni 200.000 vagy 300.000 Ft kifizetését a kutyák elszállítása miatt. Sokan azt 

szeretnék, hogy a saját kutyáját vigye el az önkormányzat, mert már nincs rá szüksége. 

Papp Gábor alpolgármester: Pont aktuális ez a kérdés, mert 2012. január 1-től új adót vezetnek be 

erre a területre. 

Vincze Nikolett körjegyző: Igen az előterjesztésben is szerepel. 

Papp Gábor alpolgármester: Kutyánként úgy tudom 6.000 Ft. 

Vincze Nikolett körjegyző: Igen maximum 6.000 Ft és a veszélyes kutyának minősülő eb után 

20.000 Ft mértékű is lehet. De ez még csak tervezet, ezt csak bevezetheti az önkormányzat nem 

kötelező bevezetnie. 

Homoki Gábor képviselő: Igen, csak bevezethető, azaz egy lehetőség. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ha ennyire nem tudják a lakosok a kerítésen belül tartani 

házi kedvenceiket, akkor meggondolandó az ebadó bevezetése. 

Homoki Gábor képviselő: Igen elgondolkodtató. 

Vincze Nikolett körjegyző: Nem biztos, hogy el is érnénk az ebadó bevezetésével a kellő hatást. 

Csonka Tímea képviselő: Ez így igaz. 

Papp Gábor alpolgármester: Még több kóbor kutya lesz. 

Holecz Sándorné képviselő: Igen még több kóbor eb lesz az adó bevezetésének köszönhetően. 

Vincze Nikolett körjegyző: Nem lesz kóbor kutya, mert az előterjesztésben is olvasható, hogy 

chipet használnak majd a kiskutyáknak is kötelező lesz négy hónapos kortól. Az állatorvosnak 

kötelező lesz ellátni a kutyákat chippel. 

Papp Gábor alpolgármester: Ezért fogja mindenki kidobni a kutyát, hogy ne kelljen chippel ellátni. 

Se oltani nem fogják. Senki nem tudja ezt majd ellenőrizni. 
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Holecz Sándorné képviselő: Nem kötelező senkinek kutyát tartani, vagy egyéb állatot. Csak akkor 

vállaljon valaki kutyát, ha tud is róla gondoskodni. 

Csonka Tímea képviselő: Aki szereti az állatot az úgy is beoltatja, aki pedig nem szereti, azzal 

úgysem lehet semmit tenni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az említett chipes rendszer meg fogja mutatni, hogy ki 

nem oltatta be a kutyáját. 

Papp Gábor alpolgármester: És a végén az önkormányzat vitetheti el a kóbor ebeket. 

Vincze Nikolett körjegyző: A kutyák számát és az adózó jövedelmi helyzetét, azaz a szociális 

körülményeket is figyelembe kell venni majd az adó megállapításánál. 

Csonka Tímea képviselő: Az ivartalanított kutyák után pedig talán, ha jól tudom nem is kell fizetni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Térjünk vissza a napirendekhez. 

 

2. A Körjegyzőség 2011. évi I-III. negyedévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A körjegyzőség 2011. évi I-III. negyedévi költségvetési 

beszámolójának a megtárgyalása következik. Az anyagot ezzel kapcsolatban mindenki megkapta. 

Mindenki keresse ki. Van-e valakinek kérdése? 

Holecz Sándorné képviselő: Nincs kérdés. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Megfelelően haladunk. 

Papp Gábor alpolgármester: Emelkedett Endrefalva hozzájárulása. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen. 

Papp Gábor alpolgármester: A bérhez való hozzájárulása Endrefalva községnek növekedett. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen, azt módosítottuk. A pénzügyi előadó elmondja, 

hogy miért. 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: Kompenzáció, amit a köztisztviselők kapnak 

bérkompenzációt, annak az összegével növekedett. Ami az első félévben is megjelent, valamint a 

második félévben, mert az állam utólag finanszírozza meg. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: És miért csak a miénk növekedett? 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: Mert Endrefalván keresztül fut ez az egész. 

Papp Gábor alpolgármester: Szalmatercs nincs benne az intézményfenntartóban? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Tehát az a kérdés, hogy ha az összes köztisztviselő után 

van bérkompenzáció, akkor miért csak Endrefalván növekedett ez az összeg? 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: Igen a normatívában kellett volna szerepeltetni, elnézést. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Köszönjük alpolgármester úrnak az észrevételt, majd ki 

fogja javítani a kolléganő. További kérdések és észrevételek vannak? 

Papp Gábor alpolgármester: A köztisztviselők helyettesítési díja mit jelent? 

Vincze Nikolett körjegyző: Endrefalva községet nem érinti, csak a másik két települést. Mind a két 

helyen van egy-egy betöltetlen státusz és ezek vannak helyettesítéssel megoldva. 

Papp Gábor alpolgármester: És az alatta lévő kereset kiegészítés? 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: Az előbb említett megoldás miatt létezik ez a kiadás. A 

kiadási oldalon is jelentkezik a bevételi oldal növekedése. 

Papp Gábor alpolgármester: A felmentett munkavállalók juttatása, ez pedig a nyugdíjba ment adó- 

és igazgatásügyi ügyintéző juttatását jelenti? 

Vincze Nikolett körjegyző: Igen, és plusz a Szécsényfelfalu községben nyugállományba vonult 

dolgozó juttatása. 

Papp Gábor alpolgármester: És az állományba nem tartozók juttatása? 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: Ezek pedig a januári kisebbségi területi választással 

kapcsolatos megbízási díjak. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Valakinek van még kérdése? 

 



 6 

További kérdés, hozzászólás nem lévén, Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

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

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

150/2011. (XI.30.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és az 

előterjesztésnek megfelelően elfogadja Endrefalva – Szalmatercs - 

Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségének 2011. évi költségvetésének I-III. 

negyedéves tájékoztatóját. 

(A tájékoztató a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 

 

3. Az Önkormányzat 2011. évi I-III. negyedévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Következik az Önkormányzat 2011. évi I-III. negyedévi 

költségvetési beszámolójának megtárgyalása. Mivel kezdjük? 

Deák Sándorné képviselő: Nagyon szépen le van vezetve. 

Holecz Sándorné képviselő: Végig le van írva. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen, nagyon részletes a szöveges rész. Nagyon szeretem, 

hogy ilyen átlátható. 

Deák Sándorné képviselő: Az első számú melléklet 6. oszlop 7. sorát nem értem. 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: Az az ÉMOP-os pályázathoz kapcsolódó elszámolás, a 

következő ülésre készítem el az anyagot, hogy rendbe tudjuk tenni egy módosítással. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az elején felhívnám a figyelmeteket a pénztár 

egyenlegünkre, ugyanis 2011. szeptember 30-án 21.426 e Ft. Ez nagyon érdekes, mert megkapjuk a 

támogatást a segélyekre hónap végén, a másik állami normatívát elsején és elsején ezt mind 

kifizetjük. Úgyhogy ez az összeg ne zavarjon meg senkit. Mert ezt mind kifizetjük. Évvégére 

csökkeni fognak a kiadások és jobban fogunk állni a százalékokkal. Egész jól gazdálkodtunk a 

pénzzel, ahhoz képest, hogy kétszer is vettünk fel bérhitelt. Végül is a fejlesztések miatt alakult így 

a helyzetünk, de már lezárulnak a fejlesztéseink is. A fejlesztésekről még szó lesz az egyebek 

napirendben és a két ülés közötti tájékoztatóban. A mi beszámolónkkal kapcsolatban nézzük végig a 

táblázatokat és a kiugró százalékokat megbeszéljük. 

Józsa Zoltán képviselő: Jó. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az 1. számú táblázatban az intézményi működési 

bevételek - levonva a felhalmozási ÁFA - százaléka nagyon magas ez valószínűleg a beruházás 

miatt magas. 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: Itt volt egy kis plusz bevételünk. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A kamatbevétel miatt is plusz, ami a szöveges részben is 

megtalálható. A másik kiemelkedő százalékot a kolléganő már megmagyarázta. A következő a 157 

% a felújítási kiadások (ÁFA-val). A többi mind időarányos. A következő melléklet szinte ugyanaz, 

csak másképpen van felbontva. A 2. számú táblázattal nincs gond. 

Papp Gábor alpolgármester: Az önkormányzati jogalkotás kifejezés mit takar? A képviselő-

testületet jelenti? 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: Igen. 

Papp Gábor alpolgármester: Az önkormányzat és többcélú kistérségi társulás igazgatási 

tevékenységnél kiket takar az a 2 fő? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A hivatalsegédet és a polgármestert jelenti az a két fő. 

Csonka Tímea képviselő: És a város-és községgazdálkodási szolg. megnevezés? 
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Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: Az ÉMOP-on belül, akiket foglalkoztattunk. 

Deák Sándorné képviselő: Az óvodai nevelésnél vannak ennyien? 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: Piliny és Endrefalva községben alkalmazott óvónők 

együttes létszáma, mert társulásban vagyunk így Piliny községet is figyelembe kell venni. 

Józsa Zoltán képviselő: A legnagyobb összeg az önkormányzat és többcélú kistérségi társulás 

elszámolása. 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: Igen, ez a havi normatívák elszámolását jelenti. 

Józsa Zoltán képviselő: Köszönöm, már értem. Ez egy gyűjtőfogalom itt és máshol részletezed, 

hogy mi után, mennyi. 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: Igen, itt a normatív bevételek jelentkeznek. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Valakinek ezzel a táblázattal kapcsolatban van kérdése? 

Nincs, akkor menjünk tovább. A 4. számú mellékletről már beszéltünk, ez a pénzforgalmat mutatja. 

Papp Gábor alpolgármester: Az előző táblázattal kapcsolatban még annyit, hogy mit jelent az 

m.n.s egyéb személyi szolgáltatás? 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: Máshová nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás. Itt az 

iskolai takarítónők és az iskolai adminisztrátor vannak nyilvántartva, valamint az épület 

fenntartásával kapcsolatos kiadások. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Iskola működéséhez szükséges kiadások. Itt a működési 

kiadások vannak, mert a többit a közösből fizetjük. 

Papp Gábor alpolgármester: Nem a bér? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Van bér is, de csak az iskolatitkáré és a takarítóké. A 4-es 

mellékletet megbeszéltük, az 5-ös a CKÖ-t érinti. A 6. számú mellékletet pedig a körjegyzőségnél 

megbeszéltük. A 7. számú mellékletet azért csinálta a pénzügyes kolléganő, mert a koncepció előtt 

ezeken a kiadásokon nagyon el kell gondolkoznunk. 

Homoki Gábor képviselő: Engem el is keserített, mert hátulról kezdtem el átnézni. 

Papp Gábor alpolgármester: Már 7 millió forint a lakásfenntartási támogatásra nyújtott összeg. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: És még nincs vége az évnek. Ezért kell annyira 

megfontolnunk, kinek adunk átmeneti segélyt. 

Homoki Gábor képviselő: Ez az összeg már közelebb van a 8 millió forinthoz. 

Deák Sándorné képviselő: Nem lehetne szűkíteni a támogatásban részesülők körét? 

Holecz Sándorné képviselő: A szeptemberi változás óta még jobban megnövekedett a 

lakásfenntartási támogatásban részesülők száma. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A lakásfenntartási támogatásnál az a lényeg, hogy egy 

lakásra csak egy veheti igénybe. 

Homoki Gábor képviselő: A meglévő háztartások fele igénybe veszi ezt a támogatást. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, az óvodáztatási támogatás az önkormányzatot nem 

terheli, de a többi teljesen, vagy részben mind a mi költségvetésünkből kerül kifizetésre. Ezért kell 

elgondolkoznunk azon, hogy a mi általunk adott támogatásokat meddig bírjuk még fizetni és 

melyeket lehetne megszüntetni. Itt a temetési segély, a beiskolázási támogatás, szerintem ideje lesz 

átgondolnunk. 

Józsa Zoltán képviselő: Az ingyenes tankönyv itt hol van? 

Vincze Nikolett körjegyző: A rendszeres gyermekvédelmi ellátásban részesülők kaphatnak ingyen 

tankönyveket. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az iskola költségvetésében van rá a kötött felhasználású 

támogatás. 

Józsa Zoltán képviselő: Értem. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az idén 2 millió forintot kaptunk, és az iskola kihozza 

mindenkinek a könyveket ebből az összegből. 

Homoki Gábor képviselő: Igen. 

Holecz Sándorné képviselő: Az átmeneti segélyek 100 %-át kiadtuk? 
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Vincze Nikolett körjegyző: Nem. Ez a 100 % azt jelenti, hogy az átmeneti segélyek 100 %-át az 

önkormányzat finanszírozza meg. 

Homoki Gábor képviselő: Nagyon drágák a tankönyvek. 

Papp Gábor alpolgármester: A közgyógyellátást teljes egészében nekünk kell fizetni. 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: Nem, ez az, amivel hozzá kell járulnunk. A tényleges 

kiadás nagyobb. 

Papp Gábor alpolgármester: Miért nem így van a táblázatban? 

Józsa Zoltán képviselő: Mert nem mi bonyolítjuk. 

Vincze Nikolett körjegyző: Nem tudjuk azt az összeget. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az ápolási díjnál is nagyon sok a hozzájárulásunk. Jó, 

akkor a 2011. évi I-III. negyedévi beszámolóval kapcsolatban van még valakinek kérdése? 

Homoki Gábor képviselő: Nincs, köszönjük. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

151/2011. (XI.30.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 

előterjesztésnek megfelelően elfogadja Endrefalva Község Önkormányzata 2011. 

évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót. 

(A tájékoztató a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 

 

4. A Körjegyzőség 2012. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Akkor a körjegyzőség koncepciója a következő, van-e 

valakinek kérdése? Nagyon jó hír, hogy nem vesznek le a 6 millió forintos támogatásból. A 

kiadásokat megterveztük, aztán a költségvetésben konkretizáljuk a dolgokat. Ugyanannyi fővel 

terveztünk, mint most volt. Ezzel kapcsolatban van kérdés? 

Homoki Gábor képviselő: Nincs. 

Holecz Sándorné képviselő: Nincs. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

152/2011. (XI.30.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 

előterjesztésnek megfelelően elfogadja Endrefalva – Szalmatercs - 

Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségének 2012. évi költségvetési 

koncepcióját. 

(A koncepció a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 

 



 9 

5. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Endrefalva község 2012. évi költségvetési koncepciója 

következik. Ezt az előterjesztést is nagyon alaposan előkészítette jegyzőnő és a pénzügyes 

kolléganő. 

Homoki Gábor képviselő: Ez így van. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nagyon elkeserítőek azok a változások, amelyek 

várhatóak, például a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének 22.800 Ft-ra történő 

csökkentése. A lakossággal, hogyan fogjuk megértetni ezt a csökkenést, nem tudom, hogyha a 

nyugdíjminimum nem változik. 

Vincze Nikolett körjegyző: A segély 20 %-kal fog csökkeni, a második oldalon olvasható. 

Homoki Gábor képviselő: A lakosság száma 5 fővel nőtt. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A támogatásokat nem növelik, hanem csökkentik, vagy 

ugyanannyi marad. A gyermeknevelési 5.800 Ft, a családi pótlék 8.400 Ft, ezeken látszik, hogy 

nincs változás. Csak a segélyt csökkentik le. Van valakinek kérdése? A normatívák várható 

alakulása látható a 3. oldalon. 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: Ezek körülbelüli értékek. Konkrét adatok nem álltak 

rendelkezésemre, de a törvénytervezetből próbáltam egy képet vázolni, a normatívák várható 

alakulásáról. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Van, ami nő, van, ami csökken, de összességében 

1.400.000 Ft-tal többet kapunk, mint tavaly. 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: A változást az egy főre jutó összeg emelkedése és a 

lakosság növekedése okozza, de ez az összeg a költségvetési tárgyalások során még csökkenhet. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Amit kihagytunk üresen, hogy az 5. oldalon nem 

kötelező feladatokra mekkora összegeket különítsünk el, ezt kellene még megvitatnunk. 2011-ben 

335.000 Ft-ot terveztünk átmeneti segélyekre, eddig elkötöttünk 142.000 Ft-ot. Mennyit tervezzünk 

jövőre? 

Holecz Sándorné képviselő: Mennyit terveztünk? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: 335.000 Ft volt az idén. 

Csonka Tímea képviselő: És 145.000 Ft-ot adtunk eddig. 

Holecz Sándorné képviselő: Nagyon visszafogtuk. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: De nagyon sokat adunk lakásfenntartási támogatásként. 

Papp Gábor alpolgármester: Attól a keret maradhat nem? Ha nem osztjuk ki, de a lehetőség meg 

van rá. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az átmeneti segélykeret mennyi legyen? 

Csonka Tímea képviselő: Legyen 300.000 Ft. 

Józsa Zoltán képviselő: Igen. 

Homoki Gábor képviselő: Jó. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Tehát akkor az átmeneti segély összegének 300.000 Ft-ot 

tervezünk. Mindenki lapozzon a határozati javaslathoz és mindenki beírja magának az összegeket. 

Civil szervezetek támogatására mekkora összeget különítsünk el? Szoktuk adni a 300.000 Ft-ot a 

tűzoltóknak és 200.000 Ft-ot a polgárőrségnek. 

Deák Sándorné képviselő: A tűzoltók járnak versenyekre. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Jövőre szeretnék, ha itt lenne a tűzoltóverseny. 

Deák Sándorné képviselő: Akkor ez az összeg kevés lesz? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nem, mert azt a Megyei Tűzoltóság rendezi. Jó, akkor 

maradjon a 300.000 Ft. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A polgárőrségnek mennyi legyen a keret? 

Deák Sándorné képviselő: Nagyon sokan panaszkodnak, hogy a termésüket ellopták. 
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Józsa Zoltán képviselő: Én javasolnék támogatást mindenképpen, ha ugyanazt is, mint tavaly. Mert 

lehet, hogy más községben az összefogás miatt működik a polgárőrség, de mégis csak a saját 

szabadidejüket áldozzák fel és ezért cserébe, adhatnánk támogatást. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A két ülés közötti napirendben is meg akartam említeni, 

hogy akkor volt a polgárőrség ülése, amikor az ÉMOP-os pályázatot ellenőrizték. Az új belépőknek 

képzést is beszéltek meg, de nem sokan voltak. 

Vincze Nikolett körjegyző: Én pedig azt szeretném javasolni, hogy bármely civil szervezetnek 

nyújtott támogatást az illető szervezet számlákkal igazolja. Így mi is látjuk, hogy mire költötték a 

támogatás összegét. Ezt egy ellenőrzés során tőlünk is kérhetik és mi is láthatjuk. 

Józsa Zoltán képviselő: Miért, eddig nem volt így? 

Papp Gábor alpolgármester: Nem. 

Holecz Sándorné képviselő: Nem. 

Vincze Nikolett körjegyző: Két összegben is fizethetjük az évi támogatást. Ha az első félévben 

elszámolt a támogatással, ha igazolja számlákkal, akkor kapja a következőt. 

Homoki Gábor képviselő: Ez viszont jó. Nem? 

Józsa Zoltán képviselő: Jó. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Én még mindig ott tartok, hogy össze kell hívni a 

lakosságot a témával kapcsolatban. 

Deák Sándorné képviselő: És a rendőrségen is be kell majd nekik jelentkezni. 

Csonka Tímea képviselő: Eddig is be kellett volna mindig, amikor szolgálatot teljesítettek. 

Deák Sándorné képviselő: De nem működött így, hallhattuk a rendőrségi beszámolóban. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Jó. 

Homoki Gábor képviselő: Akkor hogy lesz az összeg? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ez még csak koncepció, maradjon a 200.000 Ft. Ez még 

csak egy olyan keret, mint az átmeneti segélynél. És majd meglátjuk. Február 15-ig kell 

költségvetést készítenünk, addig hátha lesz még idő összehívni az embereket is megbeszélni. Ha 

ellentétek alakulnak ki, azt fogjuk támogatni, aki előre viszi ezt az ügyet a faluban. 

Deák Sándorné képviselő: Biztos, hogy kell polgárőrség. 

Holecz Sándorné képviselő: A Ménes-patak Menti Települések Egyesülete kimaradt. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az idén adtunk nekik 150.000 Ft-ot. 

Vincze Nikolett körjegyző: Az IKSZT-nél van 5 év működtetési kötelezettség, amelyhez az első 

években van támogatás, de ez mind utófinanszírozott lesz. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nem támogatás kell, csak egy segítség, egy átadott 

pénzeszköz kell neki, hogy ameddig lehívják az MVH-tól a támogatást, tudjon működni. Nem a 

fizetésére, hanem a járulékokra kéri a pénzt, amiket be kell fizetnie, hogy ne legyen vele gond. Meg 

fel kell venni valakit részmunkaidőbe és ezekre a járulékokra kér segítséget. 400.000 Ft-ot írt, ami 

nem egyszerre kellene az egyesületnek. Arra a három hónapra, amíg az MVH meg nem küldi az 

első részlet kifizetését. Tehát annak segítésére, hogy ez az intézmény működjön. És azért van erre 

szükség, mert nem előre adják neki a pénzt, hanem utólag. 

Papp Gábor alpolgármester: Akkor ez nem támogatás, hanem hitel. 

Vincze Nikolett körjegyző: Adhatunk támogatást is. Nagyon sokat tett a faluért, felújította az 

önkormányzat intézményét. 

Papp Gábor alpolgármester: Jó, de amiről polgármesterasszony beszélt, az hitel. Adhatunk 

támogatást is. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A Ménes-patak egyesület jóvoltából a játékfesztiválra 

67.000 Ft-ot költöttünk és 500.000 Ft-ot terveztünk. 

Holecz Sándorné képviselő: Az nem annyi szokott lenni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Mondom, hogy 500.000 Ft volt tervezve. 

Holecz Sándorné képviselő: Ez az év különleges volt, mert nem volt falunap, hanem egybe volt a 

játékfesztivállal. Nekem sok az 500.000 Ft a falunapra. 

Papp Gábor alpolgármester: Attól függ, mert mérlegelni kell, hogy mit akarunk. Ha csak zenekar 

lesz bulival, akkor elég. 
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Csonka Tímea képviselő: Így van, mérlegelni kell. 

Holecz Sándorné képviselő: Én sokallok 250.000 Ft-ot kifizetni egy 40 perces műsorért. Amikor az 

emberek szegények és éheznek. 

Papp Gábor alpolgármester: De csak az az egy napjuk van. Akkor osszuk ki segélyként? Az sem 

megoldás. Nekik kell egy nap, hogy jól érezzék magukat. 

Deák Sándorné képviselő: Igen, hogy kikapcsolódjanak. 

Csonka Tímea képviselő: Ez már hagyomány. Biztos, hogy hiányolnák. 

Holecz Sándorné képviselő: Más nem így mondja. 

Papp Gábor alpolgármester: Persze van, aki az ellenkezőjét gondolja. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Van, aki semmit nem kér a településtől, csak azon az egy 

napon jól érezhesse magát. Ennek is két oldala van. 

Csonka Tímea képviselő: Mindennek. 

Papp Gábor alpolgármester: Valaki szeret buliba járni, van, aki nem. 

Vincze Nikolett körjegyző: Volt az idén romanap és búcsús bál is. 

Holecz Sándorné képviselő: Rengeteg pénz kell a falunapra az embereknek is. Isznak és a 

gyerekeknek játékokat vesznek, felültetik a körhintára, így oda megy el a pénz. 

Papp Gábor alpolgármester: Javaslom, hogy maradjon az 500.000 Ft. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Idősek Napjára költöttünk 376.000 Ft-ot, de 300.000 Ft-

ot irányoztunk elő. 

Józsa Zoltán képviselő: 300.000 Ft legyen most is. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Játékfesztiválra 300.000 Ft-ot irányoztunk elő. 

Józsa Zoltán képviselő: Sajnos már egyre kevesebben vannak a rendezvényen. 

Papp Gábor alpolgármester: Igen, nagyon kevés a látogatója ennek a rendezvénynek. 

Holecz Sándorné képviselő: Próbáljuk olcsóbban megcsinálni. 

Józsa Zoltán képviselő: Voltak jó dolgok, de csak morzsányi érdeklődést tudtak kiváltani. Nem? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Akkor majd kitalálunk valamit, most az a kérdés, hogy 

teszünk-e rá félre. 

Deák Sándorné képviselő: Mindenképpen. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Na mennyit? 100.000 Ft vagy 200.000 Ft? 

Deák Sándorné képviselő: 200.000 Ft. 

Józsa Zoltán képviselő: Igen. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Akkor 200.000 Ft. 

Deák Sándorné képviselő: Beiskolázási támogatás következik. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Mi legyen a beiskolázási támogatással? Ott van alatta a 

temetési segély. Azt javaslom, hogy a temetési segély maradjon. 

Holecz Sándorné képviselő: Maradjon. 

Homoki Gábor képviselő: Maradjon. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A mértéke 70.000 Ft/fő. 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: A keretösszeg kell. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Cafetéria legyen a közalkalmazottaknak? Ez nem 

kötelező. 

Józsa Zoltán képviselő: Mennyi volt? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: 96.000 Ft/fő/év. 

Vincze Nikolett körjegyző: 8.000 Ft/fő/hó. 

Csonka Tímea képviselő: Bruttó. 

Holecz Sándorné képviselő: Nettóban nem kaptunk annyit. 

Csonka Tímea képviselő: Maradjon. 

Papp Gábor alpolgármester: Maradjon. 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: A temetési segély keretösszegét is meg kellene még 

határozni, mert ott csak a 70.000 Ft/fő szerepel. Valamit be kell tervezni. 

Vincze Nikolett körjegyző: A kolléganő viszonyítson a 2011. évihez. 
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Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az idei eddig 560.000 Ft, de egymilliót terveztünk most 

is csináljuk így. Térjünk vissza a beiskolázási támogatáshoz. 

Józsa Zoltán képviselő: Eddig mennyibe került ez összesen? 

Papp Gábor alpolgármester: Ebben még nincs benne, mert szeptemberig van a beszámoló. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Most lesz kifizetve. 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: Körülbelül 470.000 Ft bruttó. 

Józsa Zoltán képviselő: Szerintem a jövőben is be lehet ruházni ennyit. 

Papp Gábor alpolgármester: Az önkormányzattól mit kap a gyerek? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A középiskolások nem kapnak semmit. Itt általános 

iskola van. 

Vincze Nikolett körjegyző: A középiskolások is rendszeres gyermekvédelmi támogatásba 

részesülhetnek. 

Holecz Sándorné képviselő: Ha beleférnek a keretbe. 

Papp Gábor alpolgármester: Az önkormányzat ezt szerette volna adni a gyerekeknek, függetlenül 

mindenféle állami támogatástól. Ezt így hoztuk létre, függetlenül minden állami támogatástól, ezért 

nem értek egyet a legutóbbi dolgokkal. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nem, pont ellenkezőleg, én pedig úgy emlékszem, hogy 

nem független és azon gyerekek támogatására jött létre, akik semmi mást nem kapnak. 

Csonka Tímea képviselő: Igen. 

Papp Gábor alpolgármester: Nem. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Aki már kap egy gyermekvédelmi kedvezményt, arra már 

nem mondhatod, hogy nem kap semmit. 

Papp Gábor alpolgármester: Amikor létrehoztuk, nem is volt ilyen. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Mert innen történik mindkét kifizetés. 

Deák Sándorné képviselő: Állítólag most is van olyan, aki mind a kettőt kapja. 

Papp Gábor alpolgármester: Az iskolában mindenki kapja, és mégis kap ingyen könyvet is. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Most mondtam el, az ingyen könyvre megkapja az iskola 

a pénzt. 

Homoki Gábor képviselő: Az államé az ingyenes tankönyv. 

Holecz Sándorné képviselő: Aki gyermekvédelmire jogosult, az kap ingyenes tankönyvet. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az iskola kap egy keretösszeget. Megmondjuk, mennyi a 

gyermekvédelmi, 3 gyerekestől több van, és erre kap az iskola egy keretösszeget, amelyből 

megveszi a tankönyveket. 

Holecz Sándorné képviselő: Júniusba le kell adni mindig. 

Papp Gábor alpolgármester: Hol van az a rendelet? Szeretném látni. 

Vincze Nikolett körjegyző: Nincsen rendelet, mindig határozatot hozott a képviselő-testület. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A koncepcióba akkor hagyjuk úgy, ahogy van? Az 

általános iskolásokat se vegyük ki? 

Józsa Zoltán képviselő: Semmiképpen sem, szerintem. 

Holecz Sándorné képviselő: Hát ne vegyük ki, akkor. 

Csonka Tímea képviselő: Ne, úgy már nem lenne igazságos. 

Holecz Sándorné képviselő: Szabad iskolaválasztás van, akkor eddig is megkapták. 

Csonka Tímea képviselő: Ne az iskolától legyen függővé téve. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Jó, akkor ezek az összegek ugyanígy benne maradnak. A 

pályázati önerőnél járunk. 

Vincze Nikolett körjegyző: Akkor a beiskolázásinál általános iskolás esetén 7.000 Ft/fő, 

középiskolás esetén 15.000 Ft/fő, főiskolás esetén 50.000 Ft/fő. 

Papp Gábor alpolgármester: Dolgozói beiskolázás? 

Csonka Tímea képviselő: Az 5.000 Ft. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A pályázati önerő következik. Örömmel jelentem be a 

testületnek, hogy az árvízkárok helyreállítására 12 millió forint pályázati támogatást nyertünk, 

amelyből az iskolakerítést és a Csurgó utcát a hídig fel tudjuk újítani árkostól. Ehhez kell 700.000 
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Ft saját erő biztosítása. Az iskolakerítés olyan, mint a templomé, egyméteres alappal a földben, egy 

méteres deszkakerítés. Meg a Csurgó utca a nagyhídtól a kultúrházig. 

Józsa Zoltán képviselő: Ez fog 12 millióba kerülni. 

Vincze Nikolett körjegyző: Aszfaltozás, járda, csatorna, kapubejárók. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Tehát itt rendesen meg lesz csinálva a Csurgó utca, 

ugyanúgy, mint a Darálósor, meg a Dankó Pista kapubeállókkal. 

Józsa Zoltán képviselő: És csak a nagyhídig? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen. 

Józsa Zoltán képviselő: Az a zsákutca rész? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nagyon sokba kerül a mélyalap az iskolánál. 

Homoki Gábor képviselő: Igen. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Bebetonozni. 

Józsa Zoltán képviselő: De az csak egy 30 m-es szakasz, nem? Vagy 40 m? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A templomtól? 

Józsa Zoltán képviselő: Igen, így már értem, elnézést. 

Homoki Gábor képviselő: Az 70 vagy 90 m, ahogy kiszámoltuk. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A megnyert támogatás összeg 1.2243.536 Ft. És ehhez 

jön még az 5 %-os önerő. Így a projekt elszámolt összköltsége 12.888.038 Ft. A Csurgó utca 

helyreállítása aszfaltburkolat felső rétegének marása 500 m2, törmelék elszállítása 400 m3, 

földmunka, padka elválasztó sáv 10 m3, meglévő aszfaltút kátyúzása 4+1 cm lemarása 25 m3 

forgalomtechnikai megoldások, ezek mind benne vannak. Az Alapszolgáltatási Központtal 

kapcsolatban megkezdtem a tárgyalást a pályázatíróval, a műszaki tervezővel. Az épületet át kellene 

alakítani. Ahhoz még egyáltalán nem nyúltunk, ideje lenne azt is korszerűsíteni egy kicsit. 29 idős 

ember nem fér el, ha egyszerre bent vannak. Egy iroda helyiséget kellene a vezetőnek kialakítani, 

mert így egyszer a hivatalban, máskor a klubban kell lennie. Az Alapszolgáltatási Központ 

beválthatná azt a funkcióját, amire terveztük, hogy egy helyen minden szociális szolgáltatást 

megkaphassanak az emberek. Ehhez egy iroda kellene, mint említettem a vezetőnek, és egy nagy 

klubhelység az időseknek. Az épületet legegyszerűbben átalakítani egy folyosórendszerrel lehetne. 

A mostani klubhelyiséget, aminek se alapja, se teteje, elbontanánk, és egy szintet alakítanának ki, 

mert az nagyon mélyen van és akadálymentes lenne az épület. Ott lenne egy iroda, valamint 

keresztbe fordítva egy nagy klubhelység. A sok kis helységet megszüntetnénk és be lehetne a 

folyosóról menni a mosdóba, konyhába, pihenőbe, előszobába és irodába is. A tálalókonyha és az 

étterem részét is felújítanánk, szigetelést és új ablakokat kapna az épület. Legalább ablak 

magasságig felcsempézni. Olyan 30 millió forintot beszéltünk a tervezővel az átalakításra. Nem 

tudom, hogy ebbe az eszközök beleférnek-e, mert akkor már új bútorok kellenének és hasonló 

eszközök. Ennek a pályázatnak is 5 %-os önerő a feltétele. Erre is kellene önerőt elkülöníteni. És 

még van egy pályázat, amelynek a célja az óvodai férőhely bővítés és célirányos beruházásának a 

támogatása. Ehhez is 5 % önerő kellene. Ezt azért szeretném megpályázni, mert évek óta az 

óvodából jó néhány gyereket el kell utasítanunk, mert nincs férőhelyünk. Lehet, hogy már nem lesz 

több ilyen pályázat. Majd megmutatom, hogy konténerből milyen óvodát tudnak már csinálni. Az 

óvoda udvarára letennénk egy csoportszobának beépített konténert öltözővel és mosdóval. A 

folyosórésszel összeengednénk, mert az épülethez hozzátoldani már lehetetlen, az utolsó toldást is 

teljesen betették a földbe és az is csak vizesedik. A képeket meglátva a képviselő-testület is azt 

fogja gondolni, mint én, hogy ez egy fantasztikus dolog. Ha 10 év múlva nem lenne ennyi gyerek 

azt a konténert akármire is lehet majd használni. Megpróbálnánk ezzel is pályázni. 

Papp Gábor alpolgármester: Ilyenkor nem szükséges a négyzetméter? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Mi csak egy csoportszobára kérnénk támogatást és a 

hozzátartozó dolgokra. A másik két csoportnak megfelelő a hely, csak nekünk kell még egy csoport. 

Fel kell vállalnunk, hogy foglalkoztatnunk kell 2 óvónőt és még egy dajkát, de ez sem lehet, hogy a 

gyerekeket folyton elutasítjuk. Jó lenne, ha már 3 éves korukban óvodába járhatnának. Az 

elmondottak alapján tervezzünk be 3.000.000 Ft-ot önerőnek a pályázatokhoz. Majd az orvosi 

rendelő felújítását is fontolóra kell venni. 
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Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal (ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

153/2011. (XI.30.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

2012. évi költségvetési koncepcióját – mint a költségvetési tervezés alapját – 

megtárgyalta és az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.) Biztosítani kell a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben, 

és más jogszabályokban meghatározott alapfeladatok ellátásának pénzügyi 

fedezetét. Az önkormányzati költségvetések tervezésekor a takarékos 

gazdálkodás szem előtt tartásával kell a tervezést elvégezni. 

További felhalmozási előirányzatot a képviselő-testület csak akkor tervez, ha 

kötelező önkormányzati feladatok maradéktalan megvalósítása nem kerül 

veszélybe, és a költségvetés egyensúlya biztosítható. 

2.) A szociális kiadások előirányzatát a 2011. évi szinten tartva kell a 

rendelettervezetbe beépíteni. 

3.) A Képviselő-testület felül kívánja vizsgálni azokat a működési kiadásokat, 

amelyek az önkormányzat és az intézmények alapvető működéséhez nem 

szükségesek. 

4.) Nem kötelező feladatokra az alábbi tételeket tervezzük: 

- Átmeneti segélyek: 300 e Ft 

- Civil szervezetek támogatása: 
o Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 300 e Ft 

o Polgárőrség: 200 e Ft 

o Ménes-patak menti Teleülések Térségfejl. Egy.: 300 e Ft 

- Rendezvények megtartása: 

o Falunap: 500 e Ft 

o Idősek Napja: 300 e Ft 

o Játékfesztivál: 200 e Ft 

- Beiskolázási támogatás: 500 e Ft 

o Általános iskolások (5.000,- Ft/fő) 

o Középiskolások (15.000,- Ft/fő) 

o Főiskolások, egyetemisták (50.000,- Ft/fő) 

o Dolgozói beiskolázási támogatás (5.000,- Ft/fő) 

- Temetési segély: 1000 e Ft (70.000,- Ft/fő) 

- Cafetéria: Közalkalmazottak: 3.264 e Ft (bruttó 96.000,- Ft/fő) 

- Pályázati önerő biztosítása: 3.000 e Ft 

o ÉMOP 3.1.2.   700 e Ft 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 

 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó megköszönte a képviselő-testületnek is a mérlegképes 

könyvelői végzettség megszerzéséhez nyújtott támogatást és 19
20 

perckor távozott az ülésről. 

 

A polgármester 19
.20

 órakor szünetet rendelt el, az ülés 20 
05

 perckor folytatódott. 
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6. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Rendes képviselő-testületi ülésünk szeptember hónap 

végén volt. Október 14-én és november 19-én volt rendkívüli ülésünk. Az október végi ülésen lett 

volna a CKÖ beszámolója és a belső ellenőrzés jövő évi tervezete. Nekem megígérte a múlt héten a 

CKÖ elnök, hogy elkészíti a beszámolóját és a mai napon prezentálja a képviselő-testület számára, 

de ez sajnos nem történt meg. November 15-én megrendezésre került az idősek napja. Nem tudom, 

ki milyen visszhangját hallotta a rendezvénynek. 

Homoki Gábor képviselő: Csak jó visszhangja volt. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az elszámolás már benne volt a beszámolóban is, 

365.000 Ft-ba került a rendezvény. Szerintem jól sikerült. 

Homoki Gábor képviselő: Igen, jó volt. 

Csonka Tímea képviselő: Igen. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: November 21-én az Államkincstártól jött egy levél a 

Besztercebánya úti járda felülvizsgálatával kapcsolatban. Beküldtük a papírokat és utána derült ki, 

21-én, hogy a tulajdonjogot kellett volna rendezni. November 21-étől próbáltam folyamatosan 

intézni, látjátok majdnem egy hónap, mert október 19-én hoztuk meg a képviselő-testületi 

határozatot, de sajnos hiába hoztuk, mert már az MNV Zrt.-nél járok, de eddig senki sem tudott 

segíteni. Az a baj, hogy egy már nem hatályos jogszabály alapján szeretnék, hogy a kellő területek a 

nevünkre kerüljenek. Az állam meghatározott egy keretet, hogy maximum mekkora értékű állami 

tulajdont adhatnak ki negyedévente. Ebben az évben biztos, hogy a papírokat sem tudjuk 

előkészíteni. Jövőre várhatóan rendeződik a dolog. A közútkezelő minden tulajdont átadna. 

Tizenhat helyrajzi számot adtak meg a közútnál, ami az ő kezelésükben van, de át akarják adni. Én 

mindent egyszerre el akartam intézni, de az MNV Zrt-nél azt mondták, hogy mindennek ki kell 

kérni a tulajdonlapját és a vázrajzát, nekünk lesz majd ügyvédi költségünk, ezeket fel kell 

becsültetni, mert a közútnál nulla értékkel tartják nyilván, de az értékbecslő mondhat mást is. Azon 

gondolkodom, hogy csak az 581 – 581/4-ig íratassuk át, amelyeket kötelező. Továbbá a 

buszmegálló helyét kellene még az önkormányzat nevére íratni. A többit meg egyenlőre hagyni 

kellene. 

Józsa Zoltán képviselő: Biztos, hogy van valamilyen előírás, hogy milyen állapotban kell tartani a 

járdát. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Mivel a járda a felújításkor nem volt a tulajdonunkban, 

ezért nem tudták a könyvelésen sem aktiválni a beruházást. Másik nagy dilemma volt a 

hulladékszállítási ügy. A mi képviselő-testületünk úgy szavazott, hogy a salgótarjáni hulladékkezelő 

kibővítéséhez és szelektív hulladékgyűjtéshez nem csatlakozunk. Az említett hulladékkezelő 

kibővítési beruházás után az éves értékcsökkenését a beruházásnak a lakosság érzi meg a 

hulladékkezelési díjban. Ezért mondtunk mi nemet. Most ismét van egy másik lehetőség. A 

luxemburgi hulladékkezelési technikát nyújtóknál is érdeklődnek a szomszédos községek is. Ennek 

az az előnye, hogy kifizetik az önrészünket, míg a másikat, amit elutasítottunk, ki kellett volna 

fizetni. Több mindent ajánl, mint a másik. Végül is nálunk a szelektív hulladékkezelés meg van 

oldva a kihelyezett konténerekkel. Majd a ténylegesen kidolgozott terv esetén újra visszatérünk 

erre. A vázolt terv esetén minden háznál lennének szelektív hulladékgyűjtésre kukák biztosítva, 

valamint a hulladékválogatás is helyen lenne. 

Papp Gábor alpolgármester: Csak majd a lakosság körében a gyakorlatban is beváljon. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Majd megtanulják. November 27-én megvolt az ÉMOP 

ellenőrzés. Az ellenőrök azt mondták, ez volt a második olyan ellenőrzés, ahol minden rendben 

volt, mert általában sok szokott lenni a hiánypótlás. 

Papp Gábor alpolgármester: Gratulálunk. 

Józsa Zoltán képviselő: Gratulálunk. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Köszönöm szépen. A polgárőrgyűlést már mondtam. A 

mindenszentek is rendben lezajlott. Nagyon szép volt a kandeláber a temetőben, örülök neki, hogy 
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oda került. Nem volt olyan sötét. A sövényünk hiányos és még mindig beférnek az autókkal, hiába 

van a temetőkapu bezárva. Az egyik megoldás az, hogy csak nagy temetéseknél nyitjuk meg a 

temetőben az alsóparkolót. 

Papp Gábor alpolgármester: Ha rosszabb lesz az idő, úgysem tudnak majd felmenni autóval. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A közösségi háznál kiszedettem a sövényt és majd 

felvitetem, hogy ültessék be a temetőhöz. November 4-én tudtuk meg, hogy megnyertük az említett 

ÉMOP pályázatra a 12 millió forintot. A papírokkal nagyon elment az idő, az építési hatóságtól is 

kellett engedély, a közlekedési hatóságtól is. Az építésügyi hatóság felhívta a figyelmet, hogy az 

örökségvédelem szempontját is figyelembe kell venni az építkezésnél, de sikerült megoldani és nem 

kell emiatt senkinek sem fizetni. A katasztrófavédelemmel töltöttünk el sok időt októberben, mert 

9-én, 11-én, 16-án, 21-én, 25-én volt polgárvédelmi gyűlésünk ezekben az időpontokban vagy 

gyakorlatoztunk, vagy bent voltunk Salgótarjánban értekezleten. Megváltozik a katasztrófavédelmi 

törvény is. Aztán jöttek ellenőrizni a vis maior támogatást, a védőnői szolgálat épületét, az orvosi 

rendelő kerítését. Ők is mindent rendben találtak. 

Papp Gábor alpolgármester: Gratulálunk. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Minden jól sikerült, csak ezzel a járdával vannak gondok. 

Az IKSZT megnyitó megvolt október 19-én. Nem tudom, mi a véleménye a képviselő-testületnek? 

Deák Sándorné képviselő: Tetszik. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Még minden nincs is itt, pár bútor még hiányzik. A 

riasztót és a szalagfüggönyt szereltettük be. Felügyelő bizottsági ülések voltak még az októberi 

hónapban. A közútnál is voltam felügyelő bizottsági ülésen és ott is van 30.000 Ft-os tulajdonosi 

jogunk és mivel senki sem akarja megvenni, ezért nem kilépünk, hanem szüneteltetjük a 

szolgáltatás biztosítását, erre majd visszatérünk. Október 31-én lezárult Endrefalva községben a 

népszámlálás, jegyzőnő úgy tájékoztatott, hogy minden rendben volt, senki nem tagadta meg az 

adatszolgáltatást. A köztisztviselők is részt vettek a népszámlálás lebonyolításában, az adó-és 

igazgatási ügyintéző volt a felülvizsgáló. Ügyesen végeztek, az elszámolás is megtörtént, majd a 

körjegyzőség költségvetését kell módosítani emiatt. A Takarékszövetkezetnél voltunk 

megbeszélésen és nagyon kedvezőek a feltételek, de egyenlőre, amíg a nagy pályázataink nem 

zajlanak le, biztosan nem váltunk pénzintézetet. A szomszédos település már váltott, a tapasztalatait 

majd megkérdezzük, majd ezen is gondolkozunk. Ha akarunk váltani, akkor azt januárban vagy 

februárban meg kell tennünk. Az új közfoglalkoztatási programról szeretnék még beszélni. Két 

részre tagolják, hosszú és rövid távú közmunkaprogram marad, továbbra is a Munkaügyi 

Központon keresztül megy a dolog. Van egy új startmunka program is, ami arról szól, hogy ki kell 

találni projekteket, amely munkahelyet ad az embereknek és 1-2 éven belül az állam ki vonulhatna 

belőle és fenntartanák magukat, így valós munkahelyek keletkeznek. Nagyon sokat gondolkoztam 

rajta, de végül is nem vállaltam. Lehetett pályázni mezőgazdaságra, belvízvédelemre, patakmeder 

tisztításra, mezőgazdasági utak rendbetételére, közutak javítására, illegális hulladéklerakók 

felszámolására, kazán cserére és téli foglalkoztatás megteremtésére.  

Józsa Zoltán képviselő: Igen. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: December-január hónapban indult téli közmunka 

programban 3 főt lehetett felvenni, 6 órába, az 57.000 Ft 6/8-át kapták volna. Most nem kellenek 

emberek, mert december 31-ig vannak. A körzeti ügyintézői társulásban Karancsság bejelentette, 

hogy kilép a társulásból, így ez ügyben is társulási ülést kell majd tartanunk. Módosítani kell a 

megállapodást, továbbá Karancssággal egyeztetni kell a fennálló tartozás rendezésére. Kérem a 

tájékoztatóm tudomásul vételét. 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

beszámolóját a két testületi ülés között történt eseményekről tudomásul vette. 
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7. Egyebek 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

A) Soron kívüli tűzifa igényfelmérés 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Volt még egy megkeresés, felolvasom: „Soron kívüli 

igényfelmérés. A Belügyminisztérium a közfoglalkoztatási munkaprogram keretében az 

erdőgazdaságok által e célra összegyűjthetőnek tartott famennyiség felhasználására előzetes gyors 

igényfelmérést végez, melynek érdekében kérem, jelezze, hogy az önkormányzat segélyezési célra 

(az önkormányzat saját költségén) 2000 Ft+ÁFA/m3 + szállítási költséggel (vagy saját 

megoldásban történő szállítással) szeretne-e igényelni téli tűzifát? Kérem, amennyiben élni 

kívánnak ezzel a lehetőséggel, igényét soron kívül, az igényelt mennyiség tekintetében az adatokat 

pedig a lehető leghamarabb jelezzék.” 

Józsa Zoltán képviselő: Az, nagyon jó. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: És segélybe kell odaadni. A faluban 450 lakás van, akkor 

legalább 450-et kérni kell, nehogy kimaradjon valaki, de 2 és fél millió forintunk nincs erre a célra. 

Mondjuk én 2 m3-rel számoltam családonként. 

 

B) Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása megállapodás módosítása 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú 

Társulása megállapodás módosítására kértek minket, mert Rimóc és Nógrádmegyer községek 

tekintetében az iskola fenntartói szerepkört a Szécsény Kistérség Önkormányzatai Többcélú 

Társulás kapta meg. Felolvasom a munkaszervezet-vezető kiegészítését: „Az előzetes tervekkel 

ellentétben a Magyar Államkincstár nem tudta a változást úgy bejegyezni, hogy a gazdálkodási, 

könyvvezetési és egyéb feladatokat a Rimóci Polgármesteri Hivatal végezze, hanem mindezen 

feladatok elvégzése a Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 

Munkaszervezetére hárul. Ezért szükséges a korábban küldött Társulási Megállapodás 

módosításunkat módosítani. Kérem, hogy amennyiben még nem hozott határozatot a társulási 

megállapodás módosítására vonatkozóan, akkor a korábban küldött módosításról ezzel együtt 

legyen szíves határozatot hozni. Amennyiben a képviselő testület már hozott határozatot, akkor 

kérem, hogy egy új határozatot hozzanak a módosításra vonatkozóan.” 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

154/2011. (XI.30.) számú határozata 

Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 

Társulási megállapodásának módosításáról 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülésen megtárgyalta 

és az előterjesztésnek megfelelően elfogadta Szécsény Kistérség 

Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulásai megállapodásnak és 

mellékleteinek módosítását. 

 

Utasítja a jegyzőt a határozat munkaszervezet részére történő megküldésére. 

 

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a módosítással egységes szerkezetbe 

foglalt Társulási megállapodás aláírására. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 
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C) Területi pótlék 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A belső ellenőrzés, amikor itt volt észrevételezte, hogy 

adjuk az iskolában a területi pótlékot, holott infrastrukturálisan már nem tartozunk az elmaradott 

települések közé. Ez egy havi 63.000 Ft-os költség, nem nagy összeg és a másik két község bele 

tartozik az említett kategóriába. Tehát a két településen kell adni, itt nem. Mi arra gondoltunk a 

jegyzőnővel, hogy ha egyéb pótlékként, fenntartói döntés alapján adnánk az endrefalvai 

pedagógusoknak ezt az összeget, akkor nem lenne jogszabálysértő. 

Vincze Nikolett körjegyző: Mi a véleménye erről a képviselő-testületnek? Ez egy havi 3.600 Ft-os 

összeg pedagógusonként. Az intézmény vezetővel ilyen módon szeretnénk ezt helyretenni január 1-

től. Tehát a bérjegyzéken nem területi, hanem egyéb pótlék szerepelne fenntartói határozat alapján. 

Csonka Tímea képviselő: Akkor 3.600 Ft havonta? 

Vincze Nikolett körjegyző: Igen. Fejenként. 

Józsa Zoltán képviselő: Pár hónap múlva úgysem fog minket érinteni, ha az állam átveszi az 

iskolákat. 

Vincze Nikolett körjegyző: Akkor mi a véleményetek erről, maradjon és adjuk más jogcímen? 

Józsa Zoltán képviselő: Igen maradjon. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

155/2011. (XI.30.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

az Általános Iskola és Óvoda területi pótlékban nem részesülő, endrefalvai 

feladatellátási helyeken dolgozó pedagógusai számára 2012. január 1-tól a 

közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 

közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 15. § (6) c) 

pontja alapján 18 % mértékű különlegesen nehéz körülmények között végzett 

munka utáni pótlékot nyújt. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester, intézményvezető 

 

Több hozzászólás nem lévén a polgármester kiosztotta a településről szóló új képeslapot a 

képviselők részére és a nyilvános ülést 21
15

 órakor bezárta, az ülés zárt ülés keretén belül 

folytatódott. 

 

K.m.f. 

 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes      Vincze Nikolett 

polgármester                                                                                   körjegyző 


