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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én, szerdán 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 (17
00

 – 19
30

-ig) 

Józsa Zoltán képviselő 

Csonka Tímea képviselő 

Deák Sándorné képviselő 

Holecz Sándorné képviselő 

Vincze Nikolett körjegyző 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó (17
00

 – 18
10

-ig) 

Rácz Tamásné ERNÖ elnök (17
00

 – 19
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 

elfogadását: 

 

Napirend javaslat eredeti: 

 

1. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

2. Az Önkormányzat 2012. évi elemi költségvetésének elfogadása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

3. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

4. Egyebek 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

5. Egyéni kérelmek (zárt ülés keretén belül) 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv-vezető személyét és a napirendet 

egyhangúan elfogadta. 

 

Napirendek tárgyalása 
 

1. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az első napirendi pont az önkormányzat 2011. évi 

költségvetésének módosítása, az előterjesztést megkapta a képviselő-testület. A módosításra az iskolai 

IPR támogatás, az év végén kapott hátrányos helyzetű települések támogatása valamint a közoktatási 

normatíva előirányzat csökkenése miatt van szükség. Az előterjesztés természetesen szépen leírja az 

említett okokat. A módosítással kapcsolatban a képviselő-testületnek van kérdése? 
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Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 

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

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

2. Az Önkormányzat 2012. évi elemi költségvetésének elfogadása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Második napirendi pontunk az önkormányzat 2012. évi 

elemi költségvetésének elfogadása. Mielőtt a napirendre térnénk ismertetnénk a körjegyzővel az 

államháztartási törvény főbb változásait, mely az idei költségvetés készítését is befolyásolta. 

 

A polgármester és a körjegyző ismertették az Áht. és Ávr. főbb változásait és az ezekkel kapcsolatos 

elvégzett feladatokat. 

  

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester:  Az előterjesztéssel kapcsolatban van valakinek kérdése? 

Józsa Zoltán képviselő: Az előterjesztés 7. oldalán a temetkezés megnevezéssel kapcsolatban a 

temető gondnok feladatkörének bővítéséről már volt szó, de emlékezetem szerint nem döntöttünk róla. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nem döntöttünk még róla, de szeretnék majd az év 

folyamán valamelyik képviselő-testületi ülésen erről bővebben beszélni. 

Józsa Zoltán képviselő: Az Általános Iskola és Óvoda fűtésével kapcsolatban nincs más alternatíva a 

mostani megoldáson kívül, ami költséghatékony lenne? Pályázati lehetőség nincs ebben a 

témakörben? Mennyi lehet a rezsije az intézményeknek? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Remélhetőleg lesz a fűtés felújításával kapcsolatos 

pályázat. A közösségi házban 79 eFt volt januárban, a védőnői szolgálatnál 25 eFt, az iskolában 237 

eFt, plusz 74 eFt a víz, az alapszolgáltatási központban 35 eFt, a hivatalban 37 eFt, az óvodában 65 

eFt volt a fűtés és 70 eFt a víz negyedévente. 

Papp Gábor alpolgármester: A 10. mellékletben szereplő adatok értékelésében a pénzügyi előadó 

segítségét kérem. 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: Az önkormányzat igazgatási tevékenységénél az egy fő 

köztisztviselő a polgármester asszonyt takarja. A közalkalmazottak között pedig a védőnő és a 2 

takarítónő szerepel. 

Vincze Nikolett körjegyző: A körjegyzőségnél a három község köztisztviselőinek a létszáma 

mutatkozik meg. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Tehát a község szolgálatában dolgozó köztisztviselők és 

közalkalmazottak száma összesen 49 fő. 

Papp Gábor alpolgármester: Az előterjesztés 7. oldalán szereplő hitel nagysága mit takar? 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: Az előző évi pénzmaradvány jelenik meg a kérdéses 

összegben. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A 9. számú mellékletben szereplő szociális támogatások 

finanszírozásánál az önkormányzatra rettenetes teher nehezül, hiszen ezen ellátások egy részét az 

önkormányzatnak kell kifizetni és ez az összeg nagyon nagy. 

Vincze Nikolett körjegyző: Felhívom a képviselő-testület figyelmét az előterjesztés 6. oldalán 

leírtakra. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-a szerint: 

30. § (1) A civil szervezet köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, 

valamint közhasznúsági mellékletét - kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a 

záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott 
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üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, 

kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a 

könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. 

(2) A civil szervezet az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének a civil szervezetek bírósági 

nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon 

tesz eleget. 

(3) A letétbe helyezett beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet a civil szervezetek bírósági 

nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon 

kell közzétenni, valamint adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál számára lehetővé kell 

tenni. 

(4) Ha a civil szervezet saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, 

valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. A civil szervezet a saját 

honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti 

évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja. 

(5) Ha a civil szervezet a beszámolóval, valamint közhasznúsági melléklettel kapcsolatos (1)-(3) 

bekezdés szerinti kötelezettségét elmulasztja és azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság 

törvényességi ellenőrzési eljárás lefolytatása céljából értesíti az ügyészséget. 

(6) A civil szervezet beszámolójára egyebekben a számvitelről szóló törvény, valamint az annak 

felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásait kell alkalmazni. 

A Civil tv. 75. §-a szerint: „(1) 2012. január 1. napját követően csak olyan civil szervezet kaphat 

költségvetési támogatást - ide nem értve az 54. § szerinti támogatásokat -, amely a 30. § szerint letétbe 

helyezte beszámolóját.” A Civil Információs Portál 2012.07.01.-től válik elérhetővé, ezt követően 

tudja az önkormányzat ellenőrizni, hogy a civil szervezet kötelezettségének eleget tett-e. 

Papp Gábor alpolgármester: A betervezett cafetéria és egyéb juttatás a köztisztviselők és a 

közalkalmazottak között sokban különbözik, nem?  

Vincze Nikolett körjegyző: A köztisztviselőknek a cafetériát adni kell, a közalkalmazottaknak viszont 

adható juttatás a betervezett 5.000 Ft/hó Erzsébet utalvány. Több juttatást, pótlék viszont 

közalkalmazottaknak van, míg köztisztviselőknek nincs. Pl.: ruhapénz, túlóra, területi pótlék, stb. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Amennyiben a képviselő-testületnek nincs kérdése az 

előterjesztéssel kapcsolatban, akkor szavazásra bocsátom az önkormányzat 2012. évi elemi 

költségvetését. 

 

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

nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Köszönjük a pénzügyi előadó munkáját és részvételét. 

 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 18
10 

perckor távozott az ülésről. 

 

3. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Utolsó, rendes képviselő-testületi ülésünk 2011. december 

20-án volt, együttes ülésre február 13-án került sor. Az elmúlt időszakban történt fontosabb dolgokat 

szeretném a képviselő-testülettel ismertetni. Az ÉMOP 4.2.1./A/11 számú pályázatot, amelynek 

támogatási igénye 66.719.000 Ft, benyújtottunk, befogatták és az első hiánypótlást készítjük 

visszaküldésre. A kultúrházba (200 db) a közösségi házba (50 db) széket szeretnénk vásárolni, több 
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árajánlatunk is van, próbáljuk a legmegfelelőbbet kiválasztani. A legkedvezőbb ajánlatot egy 

távolabbi üzlet adta, de a szállítási költség mellett is olcsóbb, mint a többi. A műszaki előadót 

foglalkoztató társulás kapcsán felmerült tartozását Karancsság község kiegyenlítette. Piliny község 

esetében a követelésünk még mindig fennáll, nem egyenlítették ki. Az utolsó ülésünkön megalkotott 

hulladékszállítási díjjal, kapcsolatos rendeletünkkel problémák merültek fel. A szemétszállítási díj 

nem lehet magasabb, mint a 2011. évi. Eddig a rendeletben nem határoztuk meg, hogy mi mennyit 

fizetünk a szolgáltatásért csak azt, amennyit a lakosságon érvényesítünk. Ha nem fizeti a lakosság, 

akkor is az önkormányzatnak kell kipótolni a vállalkozó felé, az engedményeket is csak úgy adhatjuk, 

ha azt az önkormányzat kifizeti. Már voltunk a kormányhivatalban egyeztetni a törvényességi 

osztályon. Hangsúlyoztam, mi szívesen adunk kedvezményeket, de már ez a továbbiakban nem bírjuk 

finanszírozni. A probléma megoldására megkerestünk az államtitkár urat is, az országgyűlési 

képviselőnket is. Egyelőre várjuk a véleményüket. 

Józsa Zoltán képviselő: Amennyiben a szerződést felmondanánk, és a lakosságnak kellene szerződést 

kötnie a vállalkozónak nem jelentene számunkra megoldást? 

Papp Gábor alpolgármester. Szolgáltatót nem válthatunk? 

Vincze Nikolett körjegyző: Lehet szolgáltatót váltani, de akkor sem lehet magasabb a 2011. évben 

meghatározott összegnél. Az önkormányzatnak kell a közszolgáltatást biztosítani. Van érvényes 

szerződésünk egy vállalkozóval ez év december 31-ig. 

Józsa Zoltán képviselő: Akkor majd megvárjuk a választ a kérdéseinkre, és az alapján döntünk. 

Vincze Nikolett körjegyző: Vannak, akik szerint az önkormányzat által a szolgáltatónak fizetett 

összeget a rendeletben nem kell megjeleníteni, csak a lakosságot érintő díjat. Mások szerint pedig nem 

a lakosság által fizetendő díjat kell, hogy tartalmazza a rendelet, hanem azt az összeget, amit fizetünk 

a szolgáltatónak, hiszen amit a lakosság felé érvényesítünk az egy kedvezményes összeg. Mi még 

ebből a kedvezményes összegből az időseknek plusz kedvezményt adtunk. Az idősek kedvezményét 

elvehetjük, de a lakosság kedvezményes díján már nem változtathatunk. Várjuk meg az 

állásfoglalásokat. 

Homoki Gábor képviselő: Kerüljön bevezetésre a kommunális adó, szerintem ez a megoldás. 

Vincze Nikolett körjegyző: Ennek még utána kell néznünk, hogy évközben bevezetésre kerülhet-e a 

kommunális adó, mert általában decemberben szokták eldönteni és január 1-től vezetik be. Az 

állásfoglalás kérésben a következőket írtuk le: 

„A fentiek miatt állásfoglalás kéréssel fordultunk Dr. Illés Zoltán környezetügyért felelős államtitkár 

felé, melyben kértük véleményüket az alábbiakról: 

- A kedvezmény csökkentésével növekedhet-e a településen a hulladékkezelési díj a lakosok számára? 

- A díjat tartalmazó rendeletben kell-e szabályozni a szolgáltatóval kötött szerződésben meghatározott 

díjat és a lakosok számára meghatározott díjat is? 

- Amennyiben településünkön a 2011. évi díjak megállapítása során a szolgáltató által kalkulált díjat 

a rendelet nem tartalmazta, csak a lakosok számára meghatározott kedvezményes díjat, a 2012. évi 

kedvezmény csökkentésével megállapított díj magasabb lesz, mint a képviselő-testület által elfogadott 

rendeletben 2011. évre meghatározott díj. Kérdésünk tehát, hogy tudja jogszerűen orvosolni az 

önkormányzat a felmerülő problémát? 

Kérjük szíves segítségét a kialakult helyzetben, ugyanis a jelenlegi szabályok olyan terhet rónak ránk, 

amelyet 2012. évben nem tud már vállalni az önkormányzat.” 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A kistérségi LHH-s pályázatról szeretnék még beszélni. 

Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása készített egy kifejezetten hátrányos 

helyzetű kistérségeknek kiírt pályázatot, amelyben nagyon sok programot terveznek gyerekeknek 

óvodásoknak, általános iskolásoknak és középiskolásoknak. Havonta színházba mehetnek a gyerekek, 

a felmerülő költségek pedig a pályázatba be vannak építve. Sportvetélkedők is lesznek. A gyerekházat 

is szerettük volna bevonni, melyet most januártól április végéig a Gyermekesély program üzemeltet. A 

normatíva igénylést márciusban vagy áprilisban kell beadnia az önkormányzatoknak ezzel 

kapcsolatban, így az említett pályázatból kimaradt a gyermekház. Képesítéseket is lehet majd 

szerezni. A település rekonstrukció az árvíz után ÉMOP-3.1.2 pályázat árajánlat bontása megtörtént, 

majd az egyebekben fogok erről bővebben beszélni.  

A polgármester 18
.30

 órakor szünetet rendelt el, az ülés 18 
40

 perckor folytatódott. 
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Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A Szécsényi Rendőrkapitányság tájékoztató jellegű 

levelével folytatom a beszámolómat, amelyben a következőket írják: „A település közbiztonságáért 

felelős körzeti megbízottak bevonásával felmértük azon helyszíneket, ahol a fiatalok csoportja 

szemeteléssel, hangoskodással zavarja a lakosság szubjektív biztonságérzetét. Ezen helyeken a 

rendőri jelenlét növelésével, illetve az elkövetett jogsértésektől függően intézkedések foganatosításával 

igyekszünk kezelni a problémát. A kábelégetés illetve a ronggyal történő fűtés vonatkozásában 

felhívtuk kollégáink figyelmét az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére. Tekintettel azonban arra, 

hogy a rendőrségről szóló 1999. évi XXXIV törvény 39. §-a meghatározza, hogy a rendőr 

magánlakásba mely esetekben léphet be, annak vizsgálatára, hogy a lakóház tulajdonosa mivel fűt 

nincs lehetősége. Amennyiben viszont hulladék, rongy vagy kábel égetésére közterületen, nyilvános 

helyen vagy a lakóház udvarán történik és a környezet szennyezése egyértelműen észlelhető a 

rendőrség is jogosult a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX törvény 148 § (1) bekezdésébe ütköző 

környezetvédelmi szabálysértés miatt feljelentést tenni. A szabálysértési eljárás lefolytatására a 

település jegyzője rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel. A település problémáinak kezelésében, 

valamint térfigyelő rendszer kiépítésének megvalósításában együttműködésünkről biztosítom.” 

Józsa Zoltán képviselő: Ez változás, hogy meg kell kérdezni a tulajdonost. 

Vincze Nikolett körjegyző: Nem, mindig megkérdeztük az említett esetekben a tulajdonost, hogy 

szabad-e bemennünk. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A járások kialakításával kapcsolatos törvényjavaslat lenne a 

következő, amiről beszélek. Gondolom a képviselő-testület is hallotta, hogy Szalmatercs község kérte 

a Szécsényi járáshoz való csatolását. Számunkra ez nagyon jó lenne, hiszen megmaradhatna a 

körjegyzőség. Továbbá Szécsény kérte Karancsságot, Ságújfalut, Nógrádmegyert, Litkét és 

Ipolytarnócot. Most folynak az összesítések, mert volt egy határidő ameddig lehetett jelezni a 

problémákat. 

Homoki Gábor képviselő: Ez mikorra dől el? 

Vincze Nikolett körjegyző: Júniusban jelenik meg a járásokról szóló törvény és az azt kiegészítő 

kormányrendelet. 

Rácz Tamásné ERNÖ elnök: Januártól már így van? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nem majd 2013. januárjától. Nagyon szeretnénk, ha 

megmaradna a körjegyzőség. 

Vincze Nikolett körjegyző: Egységesített hivatalok lesznek. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A közmunkaprogramról szeretnék még egy kicsit beszélni. 

Először csak a szociális kapcsolattartók felvételének a lehetőségéről jött értesítés, az idősek mellé. Két 

embert vettem fel 8 órában 2 hónapra, február 1-től március 31-ig. A mostani szerződést megelőzte 

két változat, mert próbáltam mindenkinek munkát biztosítani, de az anyagi lehetőségek nem 

támogatták a megvalósításukat. Két szociális munkást vettem fel, akik az Alapszolgáltatási 

Központban segítenek, egy főt parkgondozónak és két főt konyhai kisegítőnek. Van még egy 

szerződés, amelyben március 1-től 30 főt fogunk felvenni 2 hónapra hat órában. 

Rácz Tamásné ERNÖ elnök: És mennyi lesz a fizetésük? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Segédmunkások bruttó bére 53.900 Ft, nettóban pedig, ha 

nincs gyereke 35.305 Ft, ha van gyereke 43.950 Ft. Ez nem a minimálbér, hanem a közfoglalkoztatási 

bér, ami 71.800 Ft 8 órára. 

Holecz Sándorné képviselő: A gyermekesek sokkal több jövedelmet kapnak. 

Rácz Tamásné ERNÖ elnök: A község területén ebben az évben várhatóan magas a gyermek 

születések száma? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A védőnő tájékoztatása alapján az idén várható 

gyermekszületések száma 20 fölött van, hangsúlyozom csak szeptemberig. Visszatérve a 

közfoglalkoztatásra, 90 emberre is beadtam az igényt, de még nem kaptam visszajelzést ezzel 

kapcsolatban. 
 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a két testületi ülés 

között történt eseményekről tudomásul vette. 
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4. Egyebek 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

 

A) ERNÖ elnök támogatás kérése 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az egyebek napirendi pontban felkérem a Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, ismertesse velünk a megkeresését. 

Rácz Tamásné ERNÖ elnök: Ahogy a képviselő-testület is tudja községünk egyik tagja indult egy 

országos, televíziós tehetségkutató versenyben és az ERNÖ támogatni szeretné 50.000 Ft-tal. Ebben 

kérem a segítségüket, hiszen a körjegyzőnő tájékoztatása alapján nekünk nincs ilyen eszköz a 

kezünkben, mi nem segélyezhetünk, támogathatunk egy embert, így a nemzetiségi önkormányzat úgy 

határozott, hogy a költségvetésünkből ezt az összeget átadjuk erre a célra a települési 

önkormányzatnak. 

Vincze Nikolett körjegyző: Igen, a kisebbségi önkormányzat nem segélyezhet, ezért hoztak egy 

határozatott, hogy javasolják a települési önkormányzatnak, hogy az illető tehetségkutató verseny 

miatt keletkezett többletkiadásainak fedezését támogassa a képviselő-testület. Az összeget az ERNÖ 

biztosítja a kérelmező számára, de ezt majd bővebben megbeszéljük a zárt ülés keretein belül. 

Rácz Tamásné ERNÖ elnök: Egy jótékonysági rendezvény megszervezésében kérném a segítségét a 

képviselő-testületnek, amelynek a bevétele olyan rászorulókhoz kerülne, akiknek a villanyt vagy a 

vizet le- és kikötötték. A rendezvény meghatározásánál teljesen kizárom a bál gondolatát. Neves 

előadókat szeretnék meghívni, természetesen a művészek szereplésének díjait a hozzájárulásának 

tekintenénk a nélkülöző családok megsegítésére, amelyet a vendég művészek állnak. 

Holecz Sándorné képviselő: Igen, nagyon jó ötlet, de találni kell olyan előadókat, akik 

jótékonyságból eljönnek szerepelni. 

Rácz Tamásné ERNÖ elnök: Mindenféleképpen meg fogom próbálni, három hónapon belül keresek 

ilyen művészeket, akik segítenek a kisembereken. Szeretném kérni a képviselő-testület beleegyezését, 

a rendezvény megszervezésének elindításához és valamely épület biztosítását az esemény 

megtartására. 

Homoki Gábor képviselő: Csak a kultúrház jöhet számításba, hiszen annak a legnagyobb a befogadó 

képessége. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nagyon örülök az ötletnek. Amennyiben sikerül 

megszervezni, az ingyenes fellépéseket, visszatérünk rá a márciusi ülésen. 

Rácz Tamásné ERNÖ elnök: A rendezvény szervezésével kapcsolatban beszámolok majd az 

eredményekről. Előre is köszönöm. 

 

 

B) Közbeszerzési Szabályzat 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A közbeszerzési törvény változásai miatt szükséges egy új 

közbeszerzési szabályzat elfogadása. Van-e valakinek véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban? 

 

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

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2012.(II.15.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a az 

Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát és azt az előterjesztésnek megfelelően 

elfogadta. 

(A Közbeszerzési Szabályzat a határozat mellékletét képezi.) 
 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 
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C) A „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Endrefalva településen” közbeszerzési eljárás 

döntési javaslata 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Endrefalva 

településen” pályázat közbeszerzési eljárás döntési javaslata alapján 3 ajánlat érkezet, amelyből az 

Utas-Épker Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nyújtotta a számunkra legkedvezőbb 

ajánlatott. Ismertetem az ajánlati árakat: 1.) 8.890.900,- Ft, 2.) 10.993.040,- Ft, 3.) 8.997.010,- Ft és 

természetesen plusz áfa. 

 

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

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2012.(II.15.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Endrefalva településen” tárgyú pályázat 

építési munkálatainak kivitelezésére adott árajánlatokat és úgy döntött, hogy a 

munka elvégzésére az Utas-Épker Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t 

(4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 62.) bízza meg nettó 8.890.900 Ft + Áfa 

megbízási díj ellenében. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 

aláírására. 
 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

Homoki Gábor képviselő és Rácz Tamásné ERNÖ elnök 19
30 

perckor távoztak az ülésről. A testület 

létszáma 6 fő. 

 

D) Polgárőrség levele 
 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A polgárőr egyesület tájékoztatását fogom felolvasni a 

képviselő-testület számára: „Tájékoztatom a tisztelt testületet az egyesületünk tagjai tudomásul vették 

az anyagi támogatás megvonását, ha azzal nem is értenek egyet. Több esetben kértünk önöktől 

segítséget taglétszám bővítés, elhelyezés stb. ügyében. Mindezekkel kapcsolatban azonban a mai 

napig nem volt előrelépés egyetlen javaslatukat sem kaptuk meg. Lássák be a mai viszonyok között 

nem könnyű egy ilyen egyesületet működtetni, annak tagjait a szolgálat ellátásába bevonni. 

Megpróbálunk a lehetőségeink szerint szolgálatot teljesíteni, de tagjaink egyre jobban azt érzik község 

életében csak egy mellékes szerepet játszanak, kérdéseiket igényeiket nem veszik figyelembe. A hivatal 

egyetlen pályázatában sem szerepeltünk ezekből is mellőztek. Ennek ellenére saját pályázatokkal 

próbálkoztunk több-kevesebb sikerrel. A támogatásuk megvonásával felvetődik annak a kérdése is, 

hogy a szolgálati autót miként tudjuk működtetni, esetleg más egyesületnek ajánljuk fel. A 

bankszámlánkon fedezetünk a további működésre nincs, már a havi kezelési díjat sem tudjuk fizetni. 

Kérem gondolják át ismételten ezzel kapcsolatban álláspontjukat és döntésüket úgy hozzák meg. 

Mindenesetre az egyesület bármi legyen is tovább szeretne és akar működni, a szolgálati gépkocsi 

nélkül is. Számoljanak el a saját lelkiismeretükkel, megtettek-e mindent ennek az egyesületnek 

megmaradása, fenntartása érdekében. A mi éves működési költségünk mindent egybevetve 200.000 

ezer forint volt. Ettől lényegesen magasabb összegeket fordítanak más talán kevésbé fontos 

feladatokra. Nem tudom mennyi az Önök tiszteletdíja, de azt tudom mennyi a mi önkéntes tagjainké. 

Sok esetben a konfrontálódás, a családtól az idő elvonás és a társadalmi megbecsülés hiánya. –Nem 

kérünk önöktől egyebet csak azt hogy mindezek alapján hozzák meg döntésüket, próbáljanak 

belegondolni abba, szívesen éjszakáznának, járnának-e el bárhová minden ellenszolgáltatás nélkül. 

Várom mielőbbi döntésüket, válaszukat és ennek tükrében kezdhessük az új évet.” 
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Józsa Zoltán képviselő: A jegyzőnő által a második napirendi pontban elmondottakat kellene a 

polgárőr egyesülettel ismertetni. 

Vincze Nikolett körjegyző: Rendben, tájékoztathatom a polgárőr egyesületet az egyesületi jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény elfogadásával kapcsolatos fontosabb változásokról. 

 

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

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2012.(II.15.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgárőr 

Egyesület tájékoztató jellegű levelét. 

A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy az egyesületi jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. 

évi CLXXV. törvény hatályba lépésével kapcsolatos fontosabb változásokról 

tájékoztassa a polgárőr egyesület elnökét. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

 

E) A Szécsényi Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Tájékoztatom és hozzájárulásukat kérem a képviselő-

testületi tagoknak a Szécsényi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői posztjában bekövetkezet 

változáshoz. A Nógrád Megyei Rendőrkapitányságtól kapott tájékoztatás alapján Dr. Ludvai Dezső 

József r. alezredest bízták meg 2012. január 19-i hatállyal a rendőrkapitányság kapitányságvezetői 

feladatainak ellátására. 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 

tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2012. (II.15.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított 

véleményezési jogát gyakorolva: 

dr. Ludvai Dezső József r. alezredes Szécsényi Rendőrkapitányság 

kapitányságvezetői kinevezését támogatja. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a Nógrád Megyei 

Rendőr-főkapitányság vezetőjét tájékoztassa. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 
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F) Gyermekház együttműködési megállapodása 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Már említettem ezt a megállapodást, a mai nap folyamán. 

Kérném a képviselő-testület véleményét, és hozzájárulását az aláírásához. Az együttműködési 

megállapodás 2012. január 1-ével kezdődne és április 30-ig tartana. A szerződésben több 

kifogásolható rész van a számunkra, amit kiemelnék, hogy mindig arról volt szó, hogy az itt lévő 

bútorok megszűnés után véglegesen itt maradnak. Az említett részeket körjegyzőnővel megbeszéltük 

és annak megfelelően kérjük a szerződés módosítását, ezt követően írnám alá. 

Deák Sándorné képviselő: Tehát a Gyermekház üzemeltetésének költségei az önkormányzatot 

terhelik. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Majd a továbbiakban, de az együttműködési 

megállapodáshoz visszakanyarodva, most is mi fizetjük a víz-, áram-, gáz- számlának a nagy részét. A 

Magyar Szegényellenes Alapítvány terhe pedig a dolgozók bére. 

Vincze Nikolett körjegyző: Kiemelném még a következőket: „Az önkormányzat a szolgáltatás 

működése alatt, de legalább április 30.-áig az ingatlant biztosítja azzal a feltétellel, hogy az ingatlan 

használati jogának felmondását fenntartja az ingatlan felmondására a felek 2 hónap felmondási 

időben állapodnak meg. Az önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan használati jogának felmondása 

esetén az 1. pontban felsorolt szolgáltatások működtetésére alkalmas ingatlant ajánl fel.” Ezt a 

bekezdést kiegészítettük még a polgármester asszonnyal. 

 

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

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2012.(II.15.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Szécsényi Gyermekesély Program működtetésének támogatására” célú programról 

szóló előterjesztést, és a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert – az általa 

tett változtatási javaslatokkal történő módosítást követően - az endrefalvai 

Gyerekház működtetéséről szóló együttműködési megállapodás aláírására. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

G) Az Önkormányzat ivóvíz és szennyvíz szolgáltatás díjának módosítása 

 

Vincze Nikolett körjegyző: Az ivóvíz- szolgáltatás és csatorna-szolgáltatás díja esetén is hasonló a 

helyzet, mint a hulladékszállítás díjával. Az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Rt. levelében 

a következőket írja: „… a víziközmű-szolgáltató a 2011. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz 

képest legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt mértékű díjat alkalmazhat. Ez a nettó (ÁFA nélküli) díjak 

2,56 %-os emelésnek felel meg.” Az ivóvíz-szolgáltatás díj közület részére: 496 F/m3+ÁFA, lakosság 

részére: 413 Ft/m3+ÁFA. Ez miatt hatályon kívül kell helyeznünk a díjrendeletet. 

 

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

nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2012. (II.16) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott 

hálózati ivóvíz- és szennyvízcsatorna-szolgáltatás lakossági és közületi díjáról szóló 
11/2011.(XII.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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H) Az önkormányzat szociális rendeletének módosítása 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az önkormányzat szociális rendelete módosításra szorul a 

temetési segéllyel kapcsolatban, mert a körjegyzőnő felhívta rá a figyelmemet, hogy az utolsó 

módosításkor kimaradt belőle a nem endrefalvai lakosok 7.000 Ft-os támogatása, így minden 

kérelmező 70.000 Ft összegre jogosult. 

Holecz Sándorné képviselő: A temetési segély megalkotásával az volt a célunk, hogy az Endrefalva 

községben született, vagy egész életét itt élőket megtiszteljük azzal, hogy a temetetési költségükhöz 

hozzájárulunk. 

Vincze Nikolett körjegyző: A temetési segély törvényességi szempontból nem az elhunytat illeti meg, 

hanem a kérelmezőt, aki az eltemettetésről gondoskodott. Az eltemettető pedig a lakóhely szerinti 

önkormányzatnál kérheti a temetési segélyt. A megoldás az, hogy a rendeletet pontosítjuk. Abban az 

esetben, ha endrefalvai lakos kéri endrefalvai elhunyt okán 70.000 Ft a segély összege, ha endrefalvai 

lakos kéri nem endrefalvai elhunyt okán 7.000 Ft. Továbbá a bérpótló juttatást foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásra kell módosítani. 

 

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

nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2012. (II.16) önkormányzati rendelete 

a helyi szociális igazgatásról szóló 

1/2010. (II.18.) számú rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

I) A nemdohányzók védelméről és a dohányzóhelyek kijelöléséről szóló szabályzat megvitatása 

 

Vincze Nikolett körjegyző: A nemdohányzók védelméről és dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvényben kapott felhatalmazás alapján 

alkothatja meg a képviselő-testület ezt a szabályzatot. A törvény meghatározza hol tilos a dohányzás 

és hol lehet nyílt térben kijelölni dohányzóhelyet. Csak a kijelölt helyeken megengedett a dohányzás. 

 

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

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2012.(II.15.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemdohányzók 

védelméről és a dohányzóhelyek kijelöléséről szóló szabályzatot az előterjesztésnek 

megfelelően elfogadta. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtegye, az érintetteket tájékoztassa. 

(A Szabályzat a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: körjegyző, polgármester 
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 órakor bezárta, az ülés zárt ülés 

keretén belül folytatódott. 

 

K.m.f. 

 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes      Vincze Nikolett 

polgármester                                                                                   körjegyző 


