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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án, 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

 – 20
30

-ig) 

Józsa Zoltán képviselő 

Csonka Tímea képviselő 

Deák Sándorné képviselő 

Holecz Sándorné képviselő 

Vincze Nikolett körjegyző 

Fülöp Lászlóné védőnő (17
00

 – 17
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 órakor megnyitja. Külön 

köszönti Fülöp Lászlóné védőnőt, aki a 2011. évi munkájáról fog beszámolni. Jegyzőkönyv-

vezetőnek javasolja Csóri Boglárka Anitát, valamint javasolja a napirendi pontok elfogadását: 
 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Javaslatot teszek a meghívóban kiküldött napirendi 

pontok módosítására javaslom a negyedik napirendi pontnak a térítési díjak módosítását vegyük föl, 

mert április 1-től felül kell vizsgálni. 
 

Napirend javaslat eredeti: 
 

1. Védőnői Szolgálat 2011. évi beszámolója 

 Előterjesztő: Fülöp Lászlóné védőnő 

2. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

3. Alapszolgáltatási Központ beszámolója 

 Előterjesztő: Holecz Sándorné intézményvezető 

4. Egyebek 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

5. Egyéni kérelmek (zárt ülés keretén belül) 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

Napirend javaslat módosított: 
 

1. Védőnői Szolgálat 2011. évi beszámolója 

 Előterjesztő: Fülöp Lászlóné védőnő 

2. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

3. Alapszolgáltatási Központ beszámolója 

 Előterjesztő: Holecz Sándorné intézményvezető 

4. A térítési díjakról szóló rendelet módosítása 

 Előterjesztő: Holecz Sándorné intézményvezető 

5. Egyebek 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

6. Egyéni kérelmek (zárt ülés keretén belül) 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

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

módosítását egyhangúan elfogadta. 
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Napirendek tárgyalása 
 

1. Védőnői Szolgálat 2011. évi beszámolója 

 Előterjesztő: Fülöp Lászlóné védőnő 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az első napirendi pont a védőnői szolgálat 2011. évi 

beszámolója. A védőnő elkészítette írásos beszámolóját. A védőnőnek van-e kiegészítenivalója? 

Fülöp Lászlóné védőnő: Igen. A leszokásról szóló programról szeretnék egy pár szót szólni. Április 

2-án 10 órától Szécsényben ingyenes dohányzásról leszoktató program lesz, amelyhez tartozik egy 

teljeskörű kivizsgálás is. Szeretném kérni a Polgármesteri Hivatal segítségét a program 

hirdetésében. 

Holecz Sándorné képviselő: Hány órától lesz? 

Fülöp Lászlóné védőnő: Délelőtt 10 órától. Az első alkalommal egy órás megbeszélést tartanak, 

illetve előadás, utána pedig a kivizsgálás időpontjait fogják leegyeztetni. 

Csonka Tímea képviselő: Be kell jelentkezni? 

Fülöp Lászlóné védőnő: Nem ez a szakrendelőben a második emeleten a tanácsteremben lesz 

megrendezve. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Hét ember jelentkezett le eddig Endrefalvából 

és Pilinyből. Lehet bejelentkezés nélkül is menni, nem fognak senkit elküldeni a jelentkezés hiánya 

miatt. Adnak egy tájékoztatót, amelyben étkezési tanácsok és tornagyakorlatok vannak. Ingyenesen 

végzik el az állapotfelmérést. Ezt szerettem volna még elmondani valamint, hogy 2012-ben is indul 

a méhnyakrák szűrőprogram. A program hirdetésében kérek majd egy kis segítséget. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Van-e valakinek kérdése? 

Józsa Zoltán képviselő: A beszámolóban szerepel, hogy egyre több a rendezetlen gyermek. Nincs 

már haj és köröm ellenőrzés az iskolákban? 

Fülöp Lászlóné védőnő: De van, ez az én feladatom. Egy évben 4-szer vizsgálom a gyerekeket. A 

tetűn kívül a rüh is nagyon elterjedt a gyermekek között, valószínűleg újra bevezetik a szakember 

által történő ellenőrzést. Nem tudom, mi lenne a megoldás az említett probléma megoldására. 

Homoki Gábor képviselő: Sajnos vannak sokkal rosszabb helyzetben lévő települések is 

Endrefalvánál. A születések száma egyre inkább csökken. Mi várható az idei évben? 

Fülöp Lászlóné védőnő: Egyenlőre 17 születés várható szeptemberig. 

Papp Gábor alpolgármester: Csökkentünk országosan is. 

Fülöp Lászlóné védőnő: 2010-ben 8 fő volt, 2011-ben emelkedett 10 fölé most 2012-ben úgy néz 

ki, hogy 17 körüli lesz. 

Homoki Gábor képviselő: 2009-ben pedig 26 fő volt. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ezúton tájékoztatom a képviselőket, hogy vettünk egy 

légzésfigyelőt, mert az egyik lakosnak csak ennek a használata mellett engedik haza a koraszülött 

gyermekét a kórházból. Tehát a légzésfigyelő a védőnői szolgálaté, amely kiadja a lakosok számára 

hasonló esetekben ingyenesen. Amennyiben pedig kárt okoz a kölcsönvevő köteles a kárt 

megtéríteni. Általában fél évig kell használni a koraszülötteknél, addig lesz majd a kölcsönvevőnél. 

Fülöp Lászlóné védőnő: Sajnos minden évben van egy koraszülött a településen. 

Papp Gábor alpolgármester: Hogyan működik a légzésfigyelő? 

Fülöp Lászlóné védőnő: A kiságy matraca alatt kell elhelyezni a szerkezet egyik részét, míg a 

másik kijelzi a légzés esetleges kihagyását. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az épületben minden rendben van? 

Fülöp Lászlóné védőnő: Apró munkálatokat kellene elvégezni majd, ha lesz rá ember. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Köszönjük az egész éves munkát és a beszámolót. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 
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Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2012. (III.28.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

endrefalvai Védőnői Szolgálat 2011. évi beszámolóját és azt elfogadta. 

(A beszámoló a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 
 

Fülöp Lászlóné védőnő 17
30 

perckor távozott az ülésről. 
 

2. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A két ülés között történt fontosabb eseményekről 

szeretnék a következőkben beszélni. A márciusi hónapban a legfontosabb számomra a 

közfoglalkoztatás megszervezése volt. Nagyon sokat jelent, hogy nincs közfoglalkoztatás 

szervezőnk, mert így nagyon sok időt vesz el a 30 ember irányítása, hogy látszódjék is a munkájuk. 

A két bevezető előtt valamint az új temetőben szépen rendbe rakták a területet. A bátkáról a 

bevezető árkot is megcsinálták. Az idősekkel való kapcsolattartásra fölvett 2 közfoglalkoztatott 

munkaszerződése lejár a hónap végén. Sajnos a további szerződésekről még semmit nem tudok, a 

Munkaügyi Központ nem jelzett. A salgótarjáni kistérségben sem tudtak felvenni embereket. Tőlem 

is csak ezt a 30 embert fogadták el. Még két kérelmet adtam be 3-szor 30 emberre 2 hónapra. És 

még a 8 órásoknak egyszer meghosszabbítani, mert az is nagyon fontos. Nagyon készültünk az 

ÉMOP-os pályázat beadására az óvoda kapacitásbővítésére, de a tervezőkkel és a pályázatírókkal 

történő végleges egyeztetésen kiderült, hogy a 2009-es infrastrukturális fejlesztés miatt kizártuk 

magunkat a pályázatból. 120 millió forintra lehetett volna pályázni a csoport szobával történő 

bővítés kapcsán, amennyiben pedig meg akarunk felelni a szabályoknak 3 m
2
 kell hogy jusson egy 

gyermekre, így nekünk 3-szor 60 m 
2
 szoba kellene. Most nagyon zsúfoltan vagyunk. 760 m 

2
-es 

lenne, 3 csoportszobával, tornateremmel, vasalószobával, elkülönítővel, orvosi szobával, stb. Az 

előbb felsoroltak sajnos nem fértek volna bele a 120 millió forintos beruházásba. Abba egyeztünk, 

hogy a terveket elkészítik és megpróbálunk elérni valamit az ügyben. Muszáj megoldást találnunk, 

mert 2013. január 1-jétől már a 3 éves gyerekeknek is kötelező lesz az óvoda. Az óvodabővítést a 

pályázat nélkül nem tudjuk megoldani. 

Józsa Zoltán képviselő: Nem célszerűbb egy újat építeni? 

Papp Gábor alpolgármester: Vagy két helyen működtetni? A gyerekházként működő épületet 

bevonni. Mert egy ekkor nagy épületnek terület esetleg a foci pálya felett vagy az út mellett van. 

Homoki Gábor képviselő: Már régen mondtam a Gyerekház épületét. 

Józsa Zoltán képviselő: Igen, de csak teljes átalakítás mellett működhetne a dolog. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A megújult kultúrházban most először tartottuk meg a 

március 15-ei megemlékezést. Nagyon jó lenne, ha minden ünnepünket így tarthatnánk meg, az 

iskolások mindig színvonalas műsorral készülnek, amely még nagyobb közönség előtt is megállná a 

helyét. Azt kell még elérnünk, hogy még több felnőtt jelenjen meg ezeken a műsorokon. Reméljük, 

akik most voltak, elmondják a többieknek, hogy milyen szép műsort láttak és legközelebb többen 

leszünk. Az iskolakerítés felújításának kivitelezése kapcsán kihirdetett pályázat nyertesével 14-én 

aláírtuk a szerződést. Jövő héten szerdán kezdik a munkálatokat. A közmunkások is segítenek. 

Védelmi bizottsági ülésen voltunk a kollégáimmal, az egész katasztrófavédelem átalakult. Úgy néz 

ki, hogy minden tervet kidolgoznak járás szinten és azt kell a mi sajátosságunkra átalakítani. 

Megvolt a kockázatértékelés, 3 csoportra osztották a településeket, mi a 2. kockázati csoportba 

tartozunk a víz, azaz a patak miatt. Megyei szinten 230 ember dolgozott a katasztrófavédelemben és 

most 340 főre emelkedik ez a létszám. Inkább a megelőzésre fektetik a hangsúlyt. Most pénteken itt 

lesz a kistérségi ülés a közösségi házban. 
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Múlthét szombaton pedig egy nagyon jó rendezvényen vettem részt az iskolában, a roma világnapra 

emlékeztek meg. Vetélkedőkön vettek részt a szülők és főztek is. Szombaton volt még az IKSZT-

ben egy nagyon jó program, a Misztrál együttes koncertje a közösségi házban, amelyen az iskolások 

is részt vettek. Nagyon jó volt a hangosítás és élvezték az előadást a gyerekek. Ha van javaslatotok, 

hogy kellene feltétlenül a közmunkásokkal megcsináltatni, azt szívesen veszem. 

Józsa Zoltán képviselő: Többször említettem már a játszótér körüli kerítést, azt meg lehetne 

csináltatni. 
 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

beszámolóját a két testületi ülés között történt eseményekről tudomásul vette. 

 

3. Alapszolgáltatási Központ beszámolója 

 Előterjesztő: Holecz Sándorné intézményvezető 
 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az Alapszolgáltatási Központ vezetője Holecz Sándorné 

elkészítette számunkra a beszámolót, amit megküldtünk a képviselő-testület számára. 

Holecz Sándorné képviselő: Remélem mindenki elolvasta a beszámolót. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Van kérdés? Kiegészíteni való? 

Józsa Zoltán képviselő: Nincs kérdésem. 

Holecz Sándorné képviselő: Nekem van kiegészítenivalóm. Az Alapszolgáltatási Központ egy 

olyan integrált intézményként működik, amelynek előnye, hogy a segítséget kérő személy egy 

helyben megkapja a számára szükséges szolgáltatást, ellátást. Mind az állapotának, mind a 

problémájának megfelelően. Az intézmény átjárhatósága biztosított. Izgatottan várjuk és 

reménykedünk benne, hogy a január 9.-én benyújtott pályázat sikeres lesz. Onnantól kezdve egy 

helyen lehetne minden, a tárgyi eszközök biztosítása mellett én bízok benne, hogy a személyi 

feltételek is sokkal stabilabban biztosítottak lesznek. Még inkább fog ez az intézmény hatékonyan 

működni. Kihasználni az olyan munkaerőt, ami még nem teljes egészében van kihasználva, mert ha 

egy helyen dolgozik mindenki, akkor látszódik leginkább, ki mit csinál. A mostani állapotban ez 

nem könnyű. Szeretnék köszönetet mondani az önkormányzatnak, a képviselő-testületnek és a 

polgármester asszonynak azért, hogy a 2011-es évben is sikerült olyan dolgokat megvalósítani a 

működés mellett, amit beterveztünk. Köszönjük a támogatást, igyekszünk ezután is bizonyítani, 

hogy megérdemeltük, legalábbis megpróbálunk igyekezni. Pár dolgot ki szeretnék még emelni. Az 

idősek kulturális napjára nagyon büszke vagyok és örülök neki, ezért szoktam hangsúlyozni, hogy 

önkormányzat támogatása nélkül megy végbe, mert külön büszkeség, hogy mindenféle támogatás 

nélkül létre tudtam már negyedik alkalommal hozni egy olyan színvonalas rendezvényt, ami végül 

is nekünk költségbe nem került. A gyerekekből összetevődött irodalmi csoportra is mindig 

számíthatok, ez az idősek és gyerekek közötti együttműködést, közeledést fejezi ki. Külön örülök a 

falukarácsonynak, hogy azon is részt vehettünk. Az idősek karácsonyi éneklése nélkülözhetetlen. 

Az egyik sokat emlegetett klubtagunkat ki szeretném emelni, aki kiemelkedő módon segíti a klub 

mindennapi életét, rendezvényeit. Nagyon örülök a két gondozó személyének, meg vagyok velük 

elégedve és szeretném, ha állandó munkatársakká válnának. Az idei évvel kapcsolatban 

megemlíteném, hogy rengeteg az ellenőrzés és szinte egymást érik, amely már nagyon kimerítő. 
 

A polgármester 18
.35

 órakor szünetet rendelt el, az ülés 19 
00

 perckor folytatódott. 
 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Van kérdés az Alapszolgáltatási Központ 2011. évi 

beszámolójával kapcsolatban? 

Deák Sándorné képviselő: Színvonalas és részletes volt az Alapszolgáltatási Központ egész éves 

munkája és a beszámoló is. Köszönjük. 

Papp Gábor alpolgármester: Reméljük jobb lesz a helyzet a jövőben és az intézményvezető 

munkájából a gondozó, át tud vállalni, valamint az ellenőrzések lezajlása után egyszerűbb lesz a 

helyzet. Ha tudunk bármiben segíteni, kérlek, szóljatok. Kitartást a vezetőnek! 

Józsa Zoltán képviselő: Nőt az ellátottak száma minden területen. 
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Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Köszönjük a beszámolót, amelyet most szavazásra is 

bocsátok! 
 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2012. (III.28.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Alapszolgáltatási Központ 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóját és azt 

elfogadta. 

(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az Alapszolgáltatási Központ szakmai programját is 

elfogadásra javaslom. 
 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

22/2012. (III.28.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programját és azt az előterjesztésnek 

megfelelően elfogadta. 

(A Szakmai program a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési 

Szabályzatát is elfogadásra javaslom. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2012. (III.28.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát és azt az 

előterjesztésnek megfelelően elfogadta. 

(A Szervezeti és Működési Szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 
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4. A térítési díjakról szóló rendelet módosítása 

 Előterjesztő: Holecz Sándorné intézményvezető 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az étkeztetést végző vállalkozás ismételten megkeresett 

minket, az áremeléssel kapcsolatban a gázemelés, csatornadíj, szemétszállítás, benzin költségek 

miatt. Az emelés mértéke 4,4 %-os lenne. Már két éve állunk velük szerződésben és eddig még 

egyszer sem fogadtuk el az áremelési javaslatukat. Mielőtt a térítési díjakról döntenénk, javaslatot 

teszek az étkeztetést végző céggel kötött szerződésmódosításra, akik 4,4 %-os emelést javasoltak az 

árak változásai miatt. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2012. (III.28.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

étkeztetési szolgáltatást biztosító Süllős & Süllős Kft. (1171 Budapest, Páncél u. 

16.) szolgáltatóval történő szerződésmódosítást és azt elfogadta. 

A képviselő-testület a szerződésben szereplő árak 4,4 %-os emelését elfogadta és 

kezdeményezi a szerződésmódosítást 2012.05.01-től. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

Vincze Nikolett körjegyző: Az étkeztetésnél az óvodában 59 főből 58 fő jogosult rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre, az iskolában pedig 115 főből 113 fő jogosult. Kérdés, hogy az 

óvodai 1 főnek és az iskolai 2 főnek – akiknek 50 %-os térítési díjat kellene fizetnie - az étkezési 

költségét átvállalja-e az önkormányzat? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Véleményem szerint igen. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

25/2012. (III.28.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

a helyi Általános Iskola és Óvoda endrefalvai tagintézménybe járó, ingyenes 

étkeztetésben nem részesülő óvodáskorú, iskoláskorú gyermek étkeztetési térítési 

díját 2011/2012-es tanévre és nevelési évre átvállalja.  

A képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy a gyermekek által igénybe 

vett étkezési napok számát havonta utólag közölje a Hivatal pénzügyi 

előadójával. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

Vincze Nikolett körjegyző: Minden évben felül kell vizsgálni a térítési díjakról szóló rendeletet. Az 

Alapszolgáltatási Központ vezetője előkészítette a rendeletmódosítást. Megváltozott a törvény, így 

nem a tavalyi, hanem a tárgy évi adatok tekintetében kell felülvizsgálni a díjakat.  
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Holecz Sándorné képviselő: Ezek az intézményi térítési díjak, nem a személyi térítési díjak. Az 

intézményi térítési díjat minden évben ki kell számolni és az intézményi térítési díjtól nem lehet 

magasabb a személyi térítési díj. Dönteni kell a mértékéről és a kedvezmények fajtáiról. 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete 

az intézményi térítési díjakról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

5. Egyebek 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

A) Pályázatok 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Elsőként két pályázat beadására szeretnék javaslatot 

tenni. Az egyik a közbiztonság növelésre szolgáló pályázat. Hét darab térfigyelőkameráról lenne 

szó. A két bejövő útszakaszra, a falu elejére, valamint a többit a falu központba szeretnénk 

felszerelni. Nagyon szorít minket a határidő. Önerő 10 %. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

26/2012. (III.28.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások 

igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III.1.) BM rendelet 

alapján a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására 

benyújtani kívánt projektet és úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a 

közbiztonság növelésének érdekében. 

A képviselő-testület a 6.886.702 Ft összköltségű beruházáshoz 688.670 Ft 

önerőt vállal, melyet a 2012. évi költségvetésében biztosít. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot 

benyújtsa. 

 

Határidő: 2012. április 2. 

Felelős: polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A másik pályázat határideje május 2-a, tehát több időnk 

van. Itt az önkormányzati felzárkóztatásra lehet pályázni. Mivel közfoglalkoztatásra nincs hatósági 

szerződésünk így az önfenntartást segítő eszközök vásárlására 1 multifunkcionális fénymásoló gép 

1.241.044 Ft értékben és egy kistraktor, pótkocsival, fűkaszával 4.508.500,-Ft beszerzésére kérünk 

támogatást.     

 

B) Hitel 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Meg kell újítanunk a bérhitelt. A hitel összege a személyi 

előirányzat 1/12-ed része, azaz 9.513.000,- Ft. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

27/2012. (III.28.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bérjellegű 

kifizetések finanszírozása céljából 2012. évben havonta maximum 9.513.000 Ft, 

azaz kilencmillió-ötszáztizenháromezer forint összegű munkabérhitel felvételéről 

dönt. 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a havonta igényelhető 

munkabérhitelt a mindenkori éves költségvetésben meghatározott személyi 

juttatások figyelembevételével határozza meg, továbbá, hogy a hitelt a folyósítást 

követő 35 napon belül a részére folyósított állami támogatásból visszafizeti. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt a hitel 

felvételével kapcsolatos intézkedések megtételére és a hitelszerződések 

aláírására. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

C) Járda ügyintézés 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A Besztercebánya úti járdával kapcsolatos 

határozatunkat, amit november 19-én hoztunk, elfogadták, de kellene még egy határozat, hogy a 

KKK utakat illetve közterületeket is szeretnénk a nevünkre írattatni. A KKK, Közlekedésfejlesztési 

Koordinációs Központ. Azért van szükség erre a határozatra, mert az említett járda részben KKK-s 

kezelésben van. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

28/2012. (III.28.) számú határozata 

 
Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar 

Állam tulajdonában és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 

vagyonkezelésében lévő Endrefalva 174/3. és 528/4. helyrajzi számú ingatlanok 

teljes szakaszának átadás-átvétele tárgyában készült előzetes megállapodás 

tervezetét. 

A megállapodás tartalmazza az ingatlanok helyi közúttá történő átminősítése 

érdekében az átadás feltételeit, az átmeneti intézkedéseket, továbbá az átadással 

kapcsolatban az Átadót, valamint az Átvevőt illető jogok és terhelő kötelezettségek 

gyakorlásának rendjét. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az út átadás-átvétellel 

kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására, valamint az átadás-átvételhez 

szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 
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E) Adóeltörlés 

Vincze Nikolett körjegyző: Az egyebekben szeretném megemlíteni az adó- és igazgatási ügyintéző 

által összegyűjtött túlfizetések és követelések törlését, amelyben meghalt, elköltözött 

magánszemélyek vagy megszűnt cégek szerepelnek. A törlés összege nem nagy, követelések 

tekintetében 3.917,- Ft és túlfizetések esetében 3.807,- Ft. A törlés 18 adózót érint. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

29/2012. (III.28.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 18 

adóalanyt érintő, kis összegű, összesen 3.917,- Ft-os követelés és 3.807,- Ft-os 

túlfizetés törlését és azt elfogadta. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

F) Szemétdíj 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Megkaptuk a minisztériumi állásfoglalást, amelyet most 

ki is osztunk, kérjük a következő ülésre nézzétek át. 

 

G) Talajterhelési díj 

Papp Gábor alpolgármester: A talajterhelési díj változásáról kérünk egy tájékoztatót a következő 

ülésen, hogy mit lehet tenni ez ügyben. 

 

H) Nyúlunk a munkáért program! 

Józsa Zoltán képviselő: Kérem, nézzünk utána, hogy részt vegyünk-e a Nyúlunk a munkáért 

programban. 

 

Homoki Gábor képviselő 20
30 

perckor távozott az ülésről. 

 

Több hozzászólás nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 20
30

 órakor bezárta, az ülés zárt ülés 

keretén belül folytatódott. 

 

K.m.f. 

 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes      Vincze Nikolett 

polgármester                                                                                   körjegyző 


