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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 20-án 17
00

 

órakor, az önkormányzat hivatalának tárgyalótermében megtartott rendes ülésről. 

 

Jelen vannak: (a jelenléti ív szerint) 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

Papp Gábor alpolgármester 

Homoki Gábor képviselő 

Józsa Zoltán képviselő 

Csonka Tímea képviselő 

Deák Sándorné képviselő 

Holecz Sándorné képviselő 

Vincze Nikolett körjegyző 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó (17
00

 – 18
30

-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 

alábbi módosítását: 

 

Napirend javaslat: 

 

1. Előterjesztés a 2012. évre szóló szolgáltatási díjak (ivóvíz, szennyvíz szolgáltatás, 

szemétszállítás) megállapítására 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

2. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

3. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

4. A képviselő-testület 2012. évi munkatervének elfogadása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

5. Egyebek 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

6. Egyéni kérelmek (zárt ülés keretén belül) 
 

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

napirend módosítását egyhangúan elfogadta. 

 

Napirendek tárgyalása 
 

1. Előterjesztés a 2012. évre szóló szolgáltatási díjak (ivóvíz, szennyvíz szolgáltatás, 

szemétszállítás) megállapítására 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Kezdjük az ivóvíz és szennyvíz szolgáltatás díjaival, mert 

gyorsabban végzünk, azzal. 

Józsa Zoltán képviselő: Emelkedett. 
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Vincze Nikolett körjegyző: Plusz még emelkedik az áfa is 2012. január 1-étől. 

Józsa Zoltán képviselő: És mennyi lesz? 

Vincze Nikolett körjegyző: 27 % lesz. 

Csonka Tímea képviselő: Akkor 25 %-ról 27 %-ra nő. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Már elfogadták? 

Vincze Nikolett körjegyző: Igen, már elfogadták. Így emelkedett a vízszolgáltató által nyújtott 

szolgáltatási díj 5 %-kal, a 3 %-os áremeléssel és a 2 %-os áfa növekedés miatt. Ezeket az árakat 

rendelettel kell elfogadni, tehát most rendeletalkotás lesz. 

Papp Gábor alpolgármester: A lakosságé növekedett 403 Ft-ról 420 Ft-ra. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2011. (VII.21.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott 

hálózati ivóvíz- és szennyvízcsatorna-szolgáltatás 

lakossági és közületi díjáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A szemétszállítási díj megállapítása következik. 400 db 

kukára van szerződés kötve, amelyek havonta 1062 Ft/db-be kerülnek. Kigyűjtettem pár adatot, 

amelyet ismertetek a 2011. évet illetően. Kivetésünk 2.787.500 Ft volt, ebben az évben fizettünk a 

hulladék szállítónak 4.812.00 Ft-ot. 

Józsa Zoltán képviselő: Akkor ezt beszéljük át. Ezen el kell gondolkodnunk. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az én javaslatom az, hogy a szemétszállítási díjon emelni 

kell vagy a szemét szállításon változtatni. A községekben eltérő az ürítés száma és a díj összegének 

lakosságot érintő terheltsége is más. A kedvezmények mértéke is alacsonyabb. Csak nálunk fizetnek 

ilyen keveset a lakosok a szemétszállításért pontosan 625 Ft/hó-t kérünk az 1.062 Ft helyett. És még 

ebből 69 idősnek adunk kedvezményt. Tehát évesen nekünk egy lakás 12.744 Ft-ba kerül. És ebből 

kérünk mi a lakosságtól 7.500 Ft-ot, így marad az önkormányzatnak 5.744 Ft. És 69 időstől 3750 

Ft-ot kérünk. Ezért felhívom a képviselő-testület figyelmét, amennyiben így folytatjuk, akkor jövőre 

nem fogunk tudni eleget tenni a kötelezettségeinknek. Decemberben nincsen 13. havi normatívánk, 

most elszámoltunk a szociális ellátásokkal, amit egész évben felvettünk és nem igényelhettünk 

december végére pénzt, majd januárba kapunk kettőt. Január 5-éig pedig ki kell fizetnünk a 

segélyeket mindenkinek. Fizetést és segélyeket kell adnunk és már számolgattam és segítségre lesz 

szükségünk. Ebben az évben november végéig 1.892.000 Ft-ot szedtünk be szemétre és 6.778.000 

Ft-t van kint előző évekről. A beszedett összeg az előző évekhez képest is növekedett a 

lakásfenntartási támogatás miatt. Nagyon sok a nem fizető. 

Papp Gábor alpolgármester: Ha lesz egy olyan szankció, hogy mindenkire fog vonatkozni az 

áremelés s be tudjuk szedni, akkor jó. 

Holecz Sándorné képviselő: Aki dolgozik, vagy nyugdíjas nem tudjuk a szemétszállítási díjból 

eredő tartozását behajtani. 

Józsa Zoltán képviselő: Annak is emelünk, aki fizeti és annak is, aki nem fizeti. 

Papp Gábor alpolgármester: De ha nem fizeti, annak hiába emeled. 

Holecz Sándorné képviselő: Lehet, hogy most az idősek ellen beszélek, de csak az igazságosság 

nevében. Vannak olyan idősek, akiknek a felét kell fizetni és a nyugdíjuk szép, de a szociális 

segélyben részesülőknek nagyon sok ez a 7.500 Ft, vagy egy rokkantnyugdíjasnak. És az 

említetteknek nincs kedvezménye, a nyugdíjasoknak pedig van, mert mi meghúztunk egy korhatárt. 

Én nem tartom igazságosnak. 

Vincze Nikolett körjegyző: Más községekben alacsonyabb a kedvezmény összege. 
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Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Beszéltünk már az idős emberek esetében a szemetes 

zsákok alkalmazásáról. 

Holecz Sándorné képviselő: Igen, de ragaszkodnak a kukájukhoz. Ha nem szüntetjük meg az 

időseknél a kedvezményt, akkor nem fog menni a dolog. Tavaly felajánlottam az időseknek a 

zsákos módszert, hogy segítsenek ezzel is az önkormányzaton, de ragaszkodnak a kukájukhoz. 

Józsa Zoltán képviselő: Tökéletesen megértem. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen, mert így is, úgy is ugyanannyiba kerül nekik. 

Józsa Zoltán képviselő: Gyakorlatilag és gazdaságilag is megértem. Gyakorlatilag azért mert a 

kuka sokkal stabilabb, mint a zsák. Egy zsákot egy kóbor kutya, egy macska, nyest, egy rágcsáló 

megkezdhet. Egy kuka, meg egy zárható dolog. Gazdaságilag, azért mert nincs lényeges különbség. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nagyon sok kuka összetörik, és ezzel kapcsolatban 

küldjük a panaszokat a VGÜ számára. Eddig egy kukát cseréltek ki. 

Papp Gábor alpolgármester: Pedig én szemtanúja voltam, hogy a szemétszállítók a hibások a 

kukák összetörése miatt. Módosítsunk a kedvezményen. 

Józsa Zoltán képviselő: Igen, a költségeket átengedjük a lakosság számára. 

Vincze Nikolett körjegyző: Az 1062 Ft-ot? 

Józsa Zoltán képviselő: Így van. Kapnak 12 csekket és kész. 

Deák Sándorné képviselő: És gondolod, kifizetik? 

Csonka Tímea képviselő: 1000 Ft-jával lehet. 

Homoki Gábor képviselő: Akkor legyen 1000 Ft és kész. 

Holecz Sándorné képviselő: Ne adjunk kedvezményt. 

Papp Gábor alpolgármester: Azon a véleményen vagyok, amin a képviselő társam is, hogy a 

kedvezmények nyújtásakor a lakosság nagy része még dolgozott, de ezek után nem lehet tovább így 

folytatni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A hírmondó által ki tudjuk hirdetni, hogy a lakosságnál 9 

millió forintunk van kint szemétszállítási díjhátralékban és nem bírja tovább az önkormányzat, mert 

nem lesz segély. 

Józsa Zoltán képviselő: Így van. 

Csonka Tímea képviselő: Ezt le kell írni. 

Papp Gábor alpolgármester: Úgyhogy ezt módosítsuk. Ki kell venni a nyugdíjas kedvezményt is. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Kedvezményt sem tudunk adni. A lakásfenntartási 

támogatásban részesülők száma 200 háztartás, a fele a falunak. 

Vincze Nikolett körjegyző: Ebben a hónapban a szemétszállító vállalkozáshoz 47.600 Ft ment be a 

lakásfenntartási támogatásokból. A lakásfenntartási támogatás módosítása óta lehetséges ez a 

megoldás, azaz szeptember hónap óta. Bővült a támogatásban részesülők köre is. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Mit tudunk azokkal csinálni, akik mégsem fizetik be a 

szemétszállítás díját? 

Vincze Nikolett körjegyző: Úgy tudom, hogy a szemétszállítási díjat csak akkor lehet letiltani a 

jövedelemből, ha van az önkormányzatnál kommunális adó. 

Csonka Tímea képviselő: Igen, ez volt máskor is a kérdésünk és ugyanez volt a válasz. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: És miért vetettük el annak idején a kommunális adót? 

Vincze Nikolett körjegyző: Több helyen be van vezetve ez az adózási forma. 

Józsa Zoltán képviselő: És mi ennek a funkciója? 

Vincze Nikolett körjegyző: Olyan, mint az ingatlanadó, építményadó. 

Csonka Tímea képviselő: Ha jól emlékszem, mi már nem akartuk terhelni a lakosságot ezzel az 

adózási fajtával. 

Vincze Nikolett körjegyző: Utak karbantartására, járdákra fordítják az ilyen módon befolyt 

összegeket. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Akkor az egész díjat hárítsuk a lakosságra kedvezmény 

nélkül? 

Csonka Tímea képviselő: Hirtelen ez nem sok? 

Papp Gábor alpolgármester: Drasztikus az emelés. 
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Holecz Sándorné képviselő: Havi 1.000 Ft-tal, ha fizetik nem sok. Csak mindenkitől egyformán be 

is lehessen hajtani a tartozásokat, akkor működne ez igazságosan. 

Papp Gábor alpolgármester: Igen. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Azért a 2011-ben beszedett szeméttartozásokból 

befizetett összegek az előző évekhez képest igen magas növekedést mutatnak, aminek nagyon 

örülünk. 

Homoki Gábor képviselő: Igen, ezen az úton kell haladni. 

Holecz Sándorné képviselő: Azért még mindig sok van, amit nem tudunk beszedni. 

Csonka Tímea képviselő: Én drasztikusnak találom, ahhoz képest, hogy nagyon sokkal csökken a 

segély összege is. Nekem így hirtelen nagyon drasztikus az emelés. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: 11 millió forintot fizetünk a segélyekhez, meg 

mindenhez. Nem lesznek fizetésék és segélyek, ha így megy tovább. 

Csonka Tímea képviselő: Nekem akkor is drasztikus a változás, hogy 7.500 Ft-ról 12.000 Ft-ra nő a 

szemétszállítási díj. 

Papp Gábor alpolgármester: A jövedelem csökken, a kiadások pedig nőnek. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: 600 Ft-ról 1.000 Ft-ra. 

Józsa Zoltán képviselő: Szerintem ki lehet fizetni. 

Papp Gábor alpolgármester: Éves szinten 7.000 Ft-ról 12.000 Ft-ra. Nagy a változás. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: De a kifizetett lakásfenntartási támogatások összege is 

nagyon magas, az is drasztikusan megnőtt. 

Józsa Zoltán képviselő: Így van. 

Csonka Tímea képviselő: Igen, csak a jövedelem is csökken. Mint képviselő, egyetértek a díj 

emelésével és behajtásával, de ha az emberek helyzetébe gondolom magam, akkor drasztikus az 

emelés. 

Józsa Zoltán képviselő: De vannak olyan emberek, akik soha nem fizettek szemétszállítási díjat, 

pedig megtehette volna. 

Vincze Nikolett körjegyző: Hány évig adta az önkormányzat ezt a kedvezményt? Mindig emelhette 

volna egy kicsit. 

Homoki Gábor képviselő: Igen, hozzá szoktattuk ehhez a lakosságot. Drasztikus, igen. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Évekig nem emeltünk semmit. 

Vincze Nikolett körjegyző: Igen, valamikor ennyi volt a szemétszállítási díj, majd a szállító cég 

emelt és az önkormányzat pedig nem emelt semmit. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen. 

Csonka Tímea képviselő: Miért nem emeltünk fokozatosan inkább, mint hogy most egyszerre ilyen 

sokat. Amikor csökken a jövedelem? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: 2009-ben 30 millió forintot kötöttem le, és most kamattal 

együtt elfogyott az évek alatt. És a pályázatoknak nem volt ekkora önereje, hogy ez elfogyjon. 

Homoki Gábor képviselő: Szociális dolgokra ment el a nagyja. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Más önkormányzatok hitelt vettek fel a működésre, mi 

pedig a tartalékunkat használtuk, ami a mai napra elfogyott. És jövőre már nem lesz. 

Deák Sándorné képviselő: Meg kell próbálni. 

Vincze Nikolett körjegyző: A 400 háztartásból 200 már kapja a lakásfenntartási támogatást. 

Józsa Zoltán képviselő: És fogják még 100-an. 

Vincze Nikolett körjegyző: 300-an biztos, hogy lesznek. 

Józsa Zoltán képviselő: Akik pedig dolgoznak, és nem fizetik, azok esetében pedig kérjük a 

jegyzőnőt, hogy találjon módot a tartozások behajtására. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Aki egyetért az idősek kedvezményének eltörlésével és a 

szemétszállítási díj 1.000 Ft-ra történő emelésével, az szavazzon! 

 

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

(ellenszavazat nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: 
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Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2011. (VII.21.) önkormányzati rendelete 

a hulladékkezelési közszolgáltatás díjáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

2. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A 2011. évi költségvetés módosítása a következő 

napirendi pontunk, az anyagot kiküldtük. Valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? A pénzügyi előadó 

ezért van itt. Kérdés van? A pénzügyi előadót kérem, ismertesse a költségvetés módosítását. 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: Az I-III. negyedéves költségvetési beszámolóban is 

bemutatott eltérések most kerülnek helyre. Látjuk a kiküldött előterjesztésben a CKÖ feladatalapú 

támogatásának összegét, amely a bevételi és a kiadási oldalt is érinti. A TIOP pályázatnál is látható 

az eltérés. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A TIOP pályázat az iskolai táblák beszerzéséről szólt. 

Papp Gábor alpolgármester: Ekkora összegbe került? 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: A TIOP-1.1.1 számú pályázatra 9.670.176 Ft támogatást 

kaptunk. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: De az nem csak az, ami itt van Endrefalván, hanem ami 

Szécsényfelfaluban és Pilinyben is van. 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: Tehát az iskolafenntartó társulás tagintézményeiben lévő 

táblák. 

Papp Gábor alpolgármester: A táblák kerültek ennyibe? 

Vincze Nikolett körjegyző: Nem csak a táblák, a laptopok és az eszközök is. 

Homoki Gábor képviselő: 6 db tábla van. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen. A táblákon kívül még nagyon sok minden van. 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: Az ÉMOP-os pályázat is benne van, amely két részből 

tevődik össze, az egyik, amit megkaptunk, a másik pedig egyenesen megy a szállítóhoz, oda utalja a 

NORDA. Tehát az utóbbi nálunk pénzforgalmilag nem jelentkezik, de hogy meglegyen a mérleg 

két oldala, be kell tennem. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az ÉMOP a művelődési ház, ravatalozó és buszmegállók 

felújításának pályázata. Most majd megint lesz másik ÉMOP-os pályázat. 

Józsa Zoltán képviselő: Az mit is foglal magába? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ma voltunk aláírni jegyzőnővel az említett ÉMOP-os 

szerződést. Az ÉMOP 3.1.2, amely az iskolakerítés patak menti felújítását és a Csurgó út felújítását 

tartalmazza. 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: A következő módosítás érinti a központi költségvetésből, 

első félévben kapott közalkalmazotti, köztisztviselői kompenzációt. Ezt még a központtal le kell 

egyeztetnem, ezért nem biztos, hogy ez az utolsó költségvetés módosítás. Valamint a júliusi 

pótigény során a szociális étkezés vonatkozásában igényeltünk még 498.240 Ft-ot. Ezek a kiadási és 

a bevételi oldalon is jelentkeznek. 

Holecz Sándorné képviselő: A kamatbevétel minek a vonatokozásában keletkezett? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A tartalékunk után, amely már a kamatbevétellel együtt a 

mai napra teljesen elfogyott. 

Józsa Zoltán képviselő: Szécsényfelfalu hátraléka miből keletkezett? 

Vincze Nikolett körjegyző: Körjegyzőségi tartozás, de az idei évben már törlesztette a hátralékát 

csak emiatt elmaradt az éppen aktuálissal. 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: A bevételi oldal csökkenésénél szerepel a júliusi és 

októberi közoktatási normatíva lemondás, ez azért volt, mert tavaly novemberben, amikor még 

terveztünk, még csak egy tervszámot tudtunk. Elszámolni pedig az októberi adatok alapján kell, 
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azért mondtunk le belőle, hogy ne a beszámolókor kerüljön elő. A következő a gyermekvédelmi 

támogatás és mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, a decemberben elszámolt adatok 

tükrében a tervezett és tényleges közötti különbözet megjelenése. A kiadási oldalon a körjegyzőség 

költségvetésével kapcsolatban történt még módosítás, amiről már előző testületi ülésen beszéltünk. 

Józsa Zoltán képviselő: A CKÖ feladatalapú támogatásában miért növekszik a dologi kiadások 

összege? 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: A CKÖ költségvetése benne van az önkormányzat 

költségvetésében, így ha ott növekedik a dologi kiadás, akkor itt is. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A CKÖ 210.000 Ft általános működési támogatást 

kapott, a feladatalapút pedig pályázat útján kapták meg. A pályázaton nyert összeget a költségvetés 

készítésekor nem tudtuk, ezért kell a módosítás. További kérdés, észrevétel? 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 

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

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 18
30 

perckor távozott az ülésről. 

 

3. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Képviselő-testületi ülésünk nem rég volt, a közös 

testületi ülés a körjegyzőség településeivel még kevésbé. Ma a jegyzőnővel aláírtuk az előzőekben 

már megemlített ÉMOP 3.1.2/E pályázat támogatási szerződését. Így lehet elkezdeni az iskola 

kerítésének felújítását és a Csurgó út helyreállítását. A pályázatokkal kapcsolatban van a legújabb 

ÉMOP 4.2.1 A/B szociális alapszolgáltatások fejlesztését célzó pályázat, amelyet január 9-ig be kell 

nyújtani. Ehhez mindenképpen kell egy testületi határozat, hogy a pályázatot beadjuk és az 5 %-os 

önerőt vállaljuk. A múltkor már eldöntöttük, hogy benyújtjuk, de még döntenünk kell az önerővel 

kapcsolatban is. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

181/2011.(XII.20.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális 

fejlesztése című projektről szóló előterjesztést. 

A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak alapján úgy határozott, hogy 

pályázatot nyújt be az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 pályázati azonosító számú 

„Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 

infrastrukturális fejlesztése” című pályázati kiírásra. 

A pályázat címe: Szociális szolgáltatások integrációja Endrefalván. 

A projekt megvalósítási helyszíneinek pontos címei: 

3165 Endrefalva, Béke út 13. (helyrajzi száma: 449.) 
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A projekt célja: Endrefalva településen az Alapszolgáltatási Központ 

szolgáltatásinak, infrastruktúrájának fejlesztése épületbővítéssel, felújítással és 

eszközbeszerzéssel. 

A projekt teljes költsége bruttó 66.719.219 Ft, a támogatás szempontjából 

elszámolható költség bruttó: 63.383.258 Ft a ROP forrásból származó támogatás 

igényelt összege bruttó 63.383.258 Ft. A képviselő-testület vállalja, hogy sikeres 

pályázat esetén a projekt megvalósításához bruttó 3.335.961 Ft önkormányzati 

önrészt, saját forrásból biztosít, valamint a teljes összeget beépíti költségvetési 

rendeletébe és azt elkülönítetten kezeli. 

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elkészített pályázatot 

aláírja. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Egy másik fontos dologról kell még döntenünk, a 

műszaki előadót foglalkoztató társulással kapcsolatban. Karancsság község jelezte, hogy 2012. 

január 1-től kilép a társulásból. Nincs anyagi fedezetük a további foglalkoztatásra, így is tartoznak, 

azt egy külön megállapodásban fogjuk rögzíteni. Az adós község részére pedig fizetési meghagyást 

fogunk kiadni. Így a kollégának 4 órája felszabadult. Itt voltunk a 7 településből 5-en és ebben a 

társulásban Piliny község igen nagy tartozást halmozott fel, így a megjelent községek 

polgármesterei úgy döntöttek, hogy kizárjuk a társulásból az említett községet. Tehát a műszaki 

előadó addig nem dolgozik ott, míg ki nem fizetik a bérét. Levettük a munkaidejét 6 órásra, így a 

munkarendje az alábbi: kedden Magyargéc és Nógrádmegyer, szerdán Endrefalva, csütörtökön 

Szécsényfelfalu és Szalmatercs és pénteken Endrefalva településeken lesz. Így szerdán 8 órát és 

pénteken 6 órát összesen 14 órát lesz nálunk. Tehát 6 órában foglalkoztatjuk. 

Vincze Nikolett körjegyző: A társulásban bekövetkezett változással kapcsolatban minden 

önkormányzatnak el kell fogadnia határozatban a megállapodás módosítását. 

Papp Gábor alpolgármester: Akkor azt meg lehet tenni, hogy Piliny községet kizárjuk a 

társulásból? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen, kizárhatjuk. 

Vincze Nikolett körjegyző: Igen, amennyiben nem teljesíti a kötelezettségét. 

Józsa Zoltán képviselő: A témával kapcsolatban lenne kérdésem. Az adós fél felkínálta számunkra 

a tulajdonjogát a társasházakban, de ugye mi azt mondtuk, hogy értékesítse a lakást és fizessék ki a 

tartozásukat, hiszen ők a gesztorok abban a társulásban ezzel kapcsolatban van valami változás? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nem volt reakció, a lakást azóta sem intézik. A legutóbbi 

megbeszéléskor a polgármester úr azt mondta, hogy ebben az évben biztos, hogy nem tudnak 

fizetni. Sajnos nem tudott eljönni az ülésre sem. A megbeszélés után természetesen azonnal 

értesítettem a döntésről, melyet tudomásul vettek. A polgármester úr szeretné alkalmazni a műszaki 

előadót, de nincs rá anyagi keret, a többi tagnak az volt a véleménye, hogy ők is foglalkoztatják, ha 

mi fizetjük. Ezért zártuk ki őket. 

Józsa Zoltán képviselő: Köszönöm a tájékoztatást. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

182/2011.(XII.20.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

körzeti ügyintéző foglalkoztatására létrejött társulási megállapodás módosítását 

és azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. 
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A képviselő-testület 2012.01.01-től a társulásból Piliny Község Önkormányzatát 

– a megállapodásban rögzített fizetési kötelezettségének nem teljesítése miatt – 

kizárja, továbbá elfogadja Karancsság Község Önkormányzatának kilépését. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási 

megállapodás aláírására. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Másik igen fontos dolog volt az ÉRV üzemeltetési 

szerződés, 2011. december 21-én megyünk aláírni a papírokat. Majd meglátjuk, hogy mi lesz az 

eredménye. 

Papp Gábor alpolgármester: Reméljük, hogy a számunkra kedvező döntést hoztunk. A szerződés 

időtartama 15 év, ez idő alatt valószínűleg a rendszert is karbantartja majd. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A két ülés között ellenőrizte a NAV a Karitasztól kapott 

csomagok kiosztását is. Az Alapszolgáltatási Központ vezetője egész nap az ellenőrök segítéségére 

volt. Így leellenőrizték a 2009. október 1-től a 2010. október 15-ig történt segélycsomag-osztásokat. 

Mindent rendben találtak. Tanuk is voltak és nyilatkoztak, hogy mindent átvettek. Az ellenőrzésről 

a jegyzőkönyvet még nem kaptuk meg. Már az MVH is ellenőrizte egyszer a csomagosztást. 

Holecz Sándorné képviselő: Igen, mindent rendben találtak. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az egyik vállalkozástól kaptunk fenyőfát. Az iskolások 

már fel is díszítették. A hangosbemondó a riasztási gyakorlat óta nem működik. Az intézményekben 

volt rágcsálóirtás, a tálalókonyhára meg kell csináltatnunk a HCCP-t. A két ünnep között az 

időseknek az ebédet Ságújfaluról fogjuk hozni. 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

beszámolóját a két testületi ülés között történt eseményekről tudomásul vette. 

 

Holecz Sándorné képviselő 19
30 

perckor távozott az ülésről. 

 

A polgármester 19
.30

 órakor szünetet rendelt el, az ülés 19 
35

 perckor folytatódott. 

 

4. A képviselő-testület 2012. évi munkatervének elfogadása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Mindenki megkapta a képviselő-testület 2012. évi 

munkatervét. Van kérdés? 

Vincze Nikolett körjegyző: Annyit módosítottam, hogy a körjegyzőségnek a költségvetési 

tárgyalását, módosítását, beszámolókat előbbre tettem, ez akkor módosulhat, ha lesz együttes ülés. 

Alpolgármester úr kérte, hogy ha van előterjesztő az ülésen, akkor a két ülés között történt 

beszámoló későbbre kerüljön. Ezeket is figyelembe vettem. Az átfogó értékelést május 31-ig el kell 

készíteni így azokat is beépítettem, nehogy kimaradjanak. A munkaterv nekünk egy úgynevezett 

sorvezető, amikor a következő testületi ülést előkészítjük, hogy mivel is kell készülnünk. 
 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

183/2011.(XII.20.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi 

munkatervét a melléklet szerint elfogadja. 
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Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület munkájának előkészítésében 

értékelteket a munkatervben foglaltakról tájékoztassa. 

(A munkaterv a határozat melléklete.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

5. Egyebek 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: December 21-én 16.00-kor kerül megrendezésre a 

falukarácsonyi ünnepségünk. A vendégek részére mézeskalácsot és teát fogunk felkínálni. A 

hangosbemondónk sajnos nem működik megfelelően, ezért plakáton fogjuk értesíteni a lakosságot 

az eseményről. Még egy fontos dolog van. Az óvodai létszám átlépést megint engedélyezni kellene 

erre a tanévre is, kérem a javaslatotokat. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

184/2011.(XII.20.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

endrefalvai Általános Iskola és Óvoda óvodai csoportlétszám átlépésének 

engedélyezéséről szóló előterjesztést és a csoportátlépés engedélyezését 

indokoltnak tartja. A képviselő-testület a 2011/2012. nevelési évre vonatkozóan a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) bek. c) pontban 

meghatározott hatáskörében – a Kt. 3. sz. mellékletének 7. pontja alapján – az 

alábbiak szerint dönt a maximális létszámhatár átlépésében érintett óvodai 

csoportokról. 

Melléklet I. oszlopaiban megjelölt intézmény és csoport esetében saját 

hatáskörben hagyja jóvá a maximális létszámhatár 20 %-kal történő átlépését. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester, intézményvezető 

 

Több hozzászólás nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 19
45

 órakor bezárta, az ülés zárt ülés 

keretén belül folytatódott. 

 

K.m.f. 

 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes      Vincze Nikolett 

polgármester                                                                                   körjegyző 


