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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-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

 – 20
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) 

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 : 

 

1. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

2. Endrefalva Község Önkormányzatának 2011. évi zárszámadási rendeletének elfogadása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 

 

3. Falunap, Falugyűlés előkészítésének megbeszélése 

 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 napirend 

módosítását egyhangúan elfogadta. 

 

Napirendek tárgyalása 
 

1. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A két ülés között történt eseményeknél a közmunkáról 

szeretnék elsősorban beszélni. A közmunkaprogram április 30-án befejeződik, ugyanis nincs több 

pénze a Munkaügyi Központnak. Öt ember marad, őket június 30-áig kértem ki, így addig nincs 

veszélyben a gyermekétkeztetés, a házi segítségnyújtás, hiszen a két szociális gondozó, a két 

konyhai kisegítő és a köztisztaság fenntartását végző közmunkásokról van szó. 
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Nagyon ígérgetik, hogy májusban lesz valamilyen igényfelmérés és kapunk még embereket. De 

semmi nem biztos. A központban nagyon kevés pénz van a közmunkára, még Endrefalva részére is 

kevés lenne a pénz, nem még az egész kistérségnek. Pedig nagyon szerettem volna a tavalyi 

közmunkához hasonlóan, hogy azoknak, akik nem tudják sehol sem ledolgozni a 30 napot, 

lehetőséget nyújtsunk. Az elmúlt 2 hónap közmunkájával kapcsolatban nagyon vegyes a 

véleményem, vannak, akikkel jól együtt lehet működni és vannak akikkel, nem. A két hónap alatt 

rendbe tették a község területén az árkokat. A lakosság egy részének problémát okoz, hogy az árkok 

kiásása után nem rendelkeznek híddal és így a gépjárműveikkel az udvarokba nem tudnak behajtani. 

A felmerült probléma megoldásaként a szennyvízcsövek egy részének átadását látom, amellyel 

hidat tudnak készíteni az udvarok és az út között. Sajnos elfelejtették az emberek, hogy az ő 

feladatuk az árkok rendben tartása. A régi és az új temető környéke is megtisztult. Sok az 

elhanyagolt, szemetes udvar a községben, de csak ott tudunk valamit tenni, ahol legalább egy 

embernek a jövedelmét az önkormányzat folyósítja. Most 30 darabtól is több felszólítást küldtünk ki 

a lakókörnyezet rendbetételére. Virágokat is ültettünk és valószínűleg ajándékba is kapunk majd, 

csak nincs, aki elültesse és öntözze. Az iskolakerítés felújítását április 11-jével kezdték meg, a 

munkálatokban a közmunkások is besegítettek. A Dankó Pista úton 90 m kerítés kell, a pályázatba 

115 m-t építettek be, pedig a Dankó Pista úttól a Béke útig a kerítés 122 m. A kivitelező cég a 7 m 

különbözetre is megépítette a kerítést. A kerítés folyó métere 50.000,- Ft lesz. A betonoszlopokat az 

Idősek Klubjának udvarán helyezzük el. Nem valami sok oszlop, mert széttörték, de a megmaradtak 

az Idősek Klubja kerítésének későbbi felújításánál, kialakításánál felhasználásra kerülhetnek. 

Homoki Gábor képviselő: Igen, körülbelül 10-20 db-ról van szó. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A legfontosabb probléma júniusig, hogy hogyan fogunk 

füvet nyírni. A Hírmondóba bele fogjuk írni, hogy mindenki a háza előtti területen vágja le a füvet. 

Sajnos nagyon sok zöld felülete van az önkormányzatnak. Két lehetőség van. Először is 

bejelentkeztünk az önkéntes közérdekű tevékenységet alkalmazók közé, amely a segély 

igénybevételéhez szükséges 30 nap ledolgozásánál is elfogadható. A második lehetőség a 

közérdekű munka, amikor a büntetéseket kell ledolgozni a renitensnek. Az utóbbi lehetőséget, már 

elkezdtem igazítani. A fűnyírásra visszatérve, a kaszákat nem bíznám több emberre, hiszen már 

próbáltuk és rengeteget költöttünk akkor a javításra, ezért én javasolnám, hogy állandó személyekre 

bízzuk a kezelését. Képviselő társunk javaslata az alkalmi munkavállalók alkalmazására, 

gondolkodóba ejtett. Kérném, hogy nagyjából ismertesse. 

Józsa Zoltán képviselő: Az alkalmi munkavállalót havonta 15 munkanapon lehet alkalmazni és 

minden nap ki kell fizetni utána a járulékokat. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az önkormányzatok számára hasonló feltételekkel 

működik a közfoglalkoztatás. 

Vincze Nikolett körjegyző: Amikor bértámogatások vannak. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A közfoglalkoztatottakra fele a járulékfizetési 

kötelezettség. A közfoglalkoztatás lenne a megoldás, de sajnos nincsen keret rá és így nem tudjuk 

alkalmazni az embereket. A szomszédos falvak a start és a szociális földprogramot együtt 

alkalmazva foglalkoztatnak személyeket. Erről már korábbi testületi ülésen beszéltünk, hogy 

eszközök kellenek ennek a programnak az igénybevételéhez, amivel nem rendelkezünk. 

Józsa Zoltán képviselő: Igen valamilyen alappal rendelkeznünk kellene. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A közfoglalkoztatáson túlmenően már említettem az 

iskolakerítést. Az ÉMOP-os szerződésnek, az árvizes pályázatnak a szerződésmódosítását kellett 

kérnünk az ÁFA emelkedése miatt, mert amikor aláírtuk még 25 % volt és most 27 %. Már 

benyújtottak egy előleg kérelmet 225.829,- Ft-ról, ezt az összeget ki kellene fizetni, hogy a szállítói 

kifizetést kezdeményezhessük a NORDA-nál, mert velük úgy szerződtünk, hogy nekik fognak 

fizetni mi pedig a saját erő részünket aprózva teljesítjük. A felszólítást a lakókörnyezet 

rendezettsége miatt, már említettem. Iskolaháló pályázatban veszünk részt 100 %-os támogatással, 

amely 8.391.000,- Ft-ot jelent a számunkra. 

Csonka Tímea képviselő: Mekkora az összeg? 



 4 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: 8.391.000,- Ft-ról van szó. Ez egy előfinanszírozott 

pályázat, június 30-ig el kell költeni. Az IPR-hez kapcsolódik, a művészeti neveléssel a hátrányok 

ellen a legfőbb célkitűzése. 

Józsa Zoltán képviselő: És ebből mit fog venni az iskola? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Hangszereket. Gitárt, stb. Valamint a folyosó felújítására 

is kell költeni, lábazatra. Híd felülvizsgálatunk is volt. A műszaki ellenőr azt írta, hogy ki van 

mozgósodva a Csurgó és Május 1 út közötti nagyhíd alja, ezért javasolja, hogy 10 tonnás táblát 

rakjunk ki, amíg nincs pénzünk megcsináltatni, mert csak tovább romlik az állapota és össze fog 

szakadni. A Béke és Dankó útnál a terméskő van kimozgósodva, de talán még ez van a legjobb 

állapotban. A Dózsa úton a fapadlókat is cserélni kell. A Csurgó és Május 1 út közötti kis híd 

terméskövénél is pótolni kell a fugázást. 

Józsa Zoltán képviselő: Az egész patakban van ilyen fuga hiány. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ő csak a hidakat nézte. 

Papp Gábor alpolgármester: A Ménes nem tartozik bele az ellenőrzésbe? A Béke és Dankó út 

között is van egy. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Azt nem szokták nézni. 

Papp Gábor alpolgármester: A híd elemekkel mi van? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Azt megpályáztuk és azóta nem ír semmit az MNV Zrt. 

Közösen bent volt több önkormányzat Szécsényben, azóta is ott van a vasúti pályaudvarral 

szemben. Ellenőrzések is voltak bőven, az Alapszolgáltatási Központot számtalanszor ellenőrizték, 

a védőnőt, a belső ellenőrzés is meg volt. Nagyon nagy a hivatalon az adminisztráció, nem beszélve 

azokról a jelentésekről, amelyeket egyik napról a másikra kell teljesítenünk. Hétről-hétre egyre több 

adatszolgáltatást kérnek tőlünk. Köszönöm, úgy gondolom mindent elmondtam, amit szerettem 

volna. 

Holecz Sándorné képviselő: Az Alapszolgáltatási Központtal kapcsolatban benyújtott pályázat 

milyen szakaszban van? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A pályázattal kapcsolatban, olyan információnk van, 

hogy befogadták, a hiánypótlást is megküldtük, voltak még tisztázó kérdések, amelyekre szintén 

válaszoltunk és továbbiakban várjuk az elbírálás eredményét. 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

beszámolóját a két testületi ülés között történt eseményekről tudomásul vette. 

 

2. Endrefalva Község Önkormányzatának 2011. évi zárszámadási rendeletének elfogadása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az írásos anyagok mindenki megkapta. Nézzük át 

egyesével, vagy van kérdés? 

Papp Gábor alpolgármester: A szemétszállítási díjnál találtam eltérést a 2011. évi befizetések 

összegében az egyik kiadott anyagban 2.053.065,- Ft van a másikban 1.598.000,- Ft. Ez miből 

adódhat? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A tartozás miatt, nem? 

Vincze Nikolett körjegyző: Az egyik bruttó a másik pedig nettó, nem? De ezt össze fogjuk vetni. 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: Elnézést, hogy a könyvvizsgálói jelentését most kapta 

meg a képviselő-testület, de ma hozta a beszámolóhoz a könyvvizsgáló. 

Homoki Gábor képviselő: Volt egy kis időm ülés előtt, így át tudtam olvasni. Pozitív a kicsengése a 

könyvvizsgáló jelentésének. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Akkor menjünk sorba a táblázatokon. Kezdjük a 9. 

számú melléklettel. Majdnem 18 millió forintot ki kell gazdálkodnunk. És most nem lesz 

közfoglalkoztatás, így nem lesz 85 %-os támogatottság, hanem 80 %-ot pótolnak a segélyhez, ezért 

az önkormányzatot 20 % kifizetése terheli. 
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Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: Igen, nagyon sokan kerülnek át a foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásba, amelynek alacsonyabb az összege és több terheli az önkormányzatot. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az ápolási díj is nagyon komolyan emelkedik. Ennek van 

a legnagyobb önrésze és 2011.-ben ez 1.573.000,- Ft volt. 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: Most már a munkáltatónak nem kell járulékot fizetni. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2011. évi költségvetés végrehajtásáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 18
10 

perckor távozott az ülésről. 

 

3. Falunap, Falugyűlés előkészítésének megbeszélése 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Harmadik napirendi pontunk következik. Kezdjük 

először a falunappal. Szerintem a falunap szorosan összefügg a közmunkásokkal, hiszen a 

közmunkások teszik rendbe a községet a hasonló rendezvényekre és most valószínűleg nem 

lesznek. 

 

A polgármester 18 
15

 órakor szünetet rendelt el, az ülés 18 
25

 perckor folytatódott. 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A képviselő-testületi ülésünket a falugyűléssel 

folytassuk, mert azzal gyorsabban végzünk. Azt kellene eldönteni, hogy falugyűlést vagy 

közmeghallgatást tartsunk. 

Deák Sándorné képviselő: A jövő héten nem jó, mert ballagások vannak. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Május végén első áldozás lesz, úgyhogy az sem jó. A 

hónap közepén, 14-ei hét valamelyik napján jó lesz. 

Józsa Zoltán képviselő: Igen, 18-a péntek jó, mert nem dolgozom. 

Vincze Nikolett körjegyző: És hány órától? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: 17.00-kor kezdjünk, hiszen akkor már mindenki hazaér a 

munkából. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

45/2012. (IV.25.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

2012.05.18.-án 17.00 kezdéssel a II. András Közösségi Házban falugyűlést tart. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a falugyűlés 

megszervezésével kapcsolatos teendőket megtegye. 

 

Határidő: 2012.05.18. 

Felelős: polgármester 
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Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Akkor térjünk vissza a falunapra. Várom az ötleteket, 

vagy egyáltalán ki mit gondol a falunap megtartásáról. 

Deák Sándorné képviselő: Főzőverseny szerintem ne legyen. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Szeretném felhívni a képviselő-testület figyelmét a már 

elmondottakra, hogy valószínűleg nem lesznek közmunkások, így a falunap előkészítésében sem 

tudnak részt venni. 

Deák Sándorné képviselő: Az önkormányzat anyagi helyzetét figyelembe véve úgy gondolom, 

hogy a 2012. évben ne tartsunk falunapot. 

Holecz Sándorné képviselő: Igen, én is egyetértek a képviselő társammal. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nem csak az önkormányzatnak, hanem az embereknek 

sincs pénzük. 

Deák Sándorné képviselő: Az idősek kulturális napja és az idősek napja továbbra is megrendezésre 

kerül, de a falunaptól az idén tekintsünk el. 

Csonka Tímea képviselő: Az emberek el fogják fogadni, hogy az önkormányzatnak nincs pénze a 

falunap megrendezésére. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Javaslom, hogy kulturális műsorokat szervezzünk a 

falunap helyett. Lehetne akár kéthetente, amivel az időseket és a fiatalokat is meg tudjuk szólítani, 

de természetesen ezek a rendezvények belépőjegyesek lennének. Rengeteg előadóművész keres 

meg telefonon vagy e-mailben ajánlatokkal a műsorát illetően. Úgyhogy válogathatunk. A 

képviselő-testület felé lenne még egy javaslatom, az egyik kereskedelmi csatornán folyó 

tehetségkutató műsorban a községünkből is részt vesz egy versenyző, a műsor döntőjekor 

szeretném, ha együtt szurkolna a falu például az iskola udvarán. 

Deák Sándorné képviselő: Egyetértek. Szervezni kell valamit. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

46/2012. (IV.25.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

2012. évben – az önkormányzat anyagi helyzetét figyelembe véve - nem tart 

Falunapot. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 

 

 

4. Egyebek 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

 

A) Belső ellenőrzési jelentés 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az egyebeket a Szécsény és Kistérsége Belső Ellenőrzési 

Társulás jelentésével szeretném folytatni. Mindenki megkapta a jelentést, van kérdés ezzel 

kapcsolatban? 

Csonka Tímea képviselő: Nincs. 

 

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 

47/2012. (IV.25.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Szécsény és Kistérsége Belső Ellenőrzési Társulás éves ellenőrzési jelentését a 

2011. évi belső ellenőrzési tevékenységről és azt elfogadta. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

B) Nyári gyermekétkeztetés 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az idén is lehetőség van pályázat benyújtására nyári 

gyermekétkezés kapcsán. Az előző évekhez képest változás történt. A pályázati kiírás megszabja, 

hogy csak melegétkeztetés formájában kaphatják a rászorulók ezen szolgáltatást. Minimum 44 és 

maximum 54 napos intervallumban. Az étkezésre fordítható összeg 440.- Ft/fő/nap. 

Holecz Sándorné képviselő: Szinte kivitelezhetetlen ez a mi településünkön. Nem javaslom. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

48/2012. (IV.25.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a nyári 

gyermekétkeztetésről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 2012. évben 

nem pályázik a nyári gyermekétkeztetésre. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

C) Hulladékkezelési díj 

Vincze Nikolett körjegyző: Következő témánk a hulladékkezelési díj. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az előző testületi ülésen kapott levelet remélem 

mindenki elolvasta és értelmezte. Ha ragaszkodunk a 2011. decemberben hozott döntésünkhöz úgy 

is jó, de törvényesek akkor leszünk, ha a 2012. év első négy hónapjában a régi és azt követően az új 

rendelkezést alkalmaznánk. 

Vincze Nikolett körjegyző: A kiadott anyagban láthatóak számszerűsítve a polgármester asszony 

által elmondottak. Most azt kellene eldönteni, melyik verziót alkalmazzuk május 1-től. A teljes 

1.062,- Ft-os költség terhelje a lakosságot vagy csak 1.000,- Ft. Azt is figyelembe kell venni, hogy a 

szolgáltató cég valószínűleg emelni fog ezen az összegen. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Akkor szavazzunk a felsorolt lehetőségekre. 

Vincze Nikolett körjegyző: Az „A” lehetőségre 5 szavazat, a „B” lehetőségre 2 szavazat. 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal és 2 ellenszavazattal 

(tartózkodás nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete 

a hulladékkezelési közszolgáltatatás díjáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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D) Lomtalanítás 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A következő témánk a lomtalanítás időpontjának az 

egyeztetése. 

Papp Gábor alpolgármester: A szállítóval is le kell egyeztetni. 

Deák Sándorné képviselő: Május végén, pünkösd környékén nem jó? 

Vincze Nikolett körjegyző: 20-21.-én legyen a lomtalanítás? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Inkább május 19-20.-án legyen. 

Vincze Nikolett körjegyző: A talajterhelési díj számlánkról történhet a kifizetés hiszen környezet 

védelemnek minősül a lomtalanítás is. A lakosság hulladékkezelési díj változásról szóló értesítőjébe 

is beleírjuk majd a lomtalanítás időpontját. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

49/2012. (IV.25.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

2012. május 19-20. között települési lomtalanítást szervez. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtegye. 
 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

E) Szakmai programok 

Vincze Nikolett körjegyző: Az Alapszolgáltatási Központ vezetője a szakmai programok 

elfogadását kéri. Van-e valakinek észrevétele, kérdése? 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

50/2012. (IV.25.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Alapszolgáltatási Központ házi segítségnyújtás szolgáltatására vonatkozó 

Szakmai Programjáról szóló előterjesztését. 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a határozat mellékletét képező 

Szakmai Programot elfogadja. 
 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

51/2012. (IV.25.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának Szakmai Programjáról 

szóló előterjesztését. 
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A képviselő-testület úgy határozott, hogy a határozat mellékletét képező 

Szakmai Programot elfogadja. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

52/2012. (IV.25.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Alapszolgáltatási Központ étkeztetési szolgáltatására vonatkozó Szakmai 

Programjáról szóló előterjesztését. 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a határozat mellékletét képező 

Szakmai Programot elfogadja. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

53/2012. (IV.25.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Alapszolgáltatási Központ Idősek Klubjára vonatkozó Szakmai Programjáról 

szóló előterjesztését. 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a határozat mellékletét képező 

Szakmai Programot elfogadja. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

54/2012. (IV.25.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Alapszolgáltatási Központ Családsegítő Szolgálatának Szakmai Programjáról 

szóló előterjesztését. 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a határozat mellékletét képező 

Szakmai Programot elfogadja. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 
 

A polgármester 19 
50

 órakor szünetet rendelt el, az ülés 20 
05

 perckor folytatódott. 
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F) Nemzeti vagyon 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A mai napon kaptunk egy újabb tájékoztatáskérést, 

melyet a jegyzőnő ismertet. 

Vincze Nikolett körjegyző: Elfogadták a nemzeti vagyonról szóló törvényt, amely úgy rendelkezik, 

hogy a helyi önkormányzat a rendelete alapján forgalomképtelennek minősülő vagyonából - ennek 

a törvénynek a hatályba lépését követő 60 napon belül - rendeletben köteles megjelölni azokat a 

tulajdonában álló vagyonelemeket, amelyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak minősít. A Kormányhivatal kéri, hogy május 

25-ig a megjelölt e-mail címre adjunk tájékoztatást arról, hogy a helyi önkormányzat képviselő-

testülete a fenti jogalkotási kötelezettségének eleget tette-e, illetve a vonatkozó döntés 

meghozatalára melyik testületi ülésen, milyen számú önkormányzati rendelet formájában került sor. 

A nemzeti vagyonról szóló törvény ezen paragrafusát megnéztem. A képviselő-testület tudja, hogy 

vannak a törzsvagyonnak számító vagyonelemek, ezek általában a kötelező feladatok ellátását 

szolgáló intézmények pl. iskola, óvoda. Ez olyan törzsvagyon, amit nem lehet eladni, sem bérbe 

adni. Illetve, vannak a korlátozottan forgalomképtelenek vagy forgalomképesek, amelyeket pl. 

bérbe lehet adni, de nem lehet eladni. Tehát csak üzemeltetésre lehet átadni. A kérdés, hogy a 

forgalomképtelen vagyonból kiemelten nemzeti vagyonkénti törzsvagyonokat is meg lehet nevezni. 

Ennek a nemzeti vagyonról szóló törvénynek kinyomtattam azt a részét, hogy a törvény miket 

minősít az állami tulajdonból nemzeti törzsvagyonnak. Ilyenek például Eger Erdő Zrt., Hollóházi 

Nonprofit Kft. stb. A műemlékek és műemlék együttesek között Nógrád megyében van összesen 7 

db. Ezek a következők a balassagyarmati megyei börtön, a drégelypalánki várrom, a hollókői 

várrom, a hollókői Palóc Múzeum, a mátraverebélyi remetebarlang, a salgótarjáni Salgó várrom és 

Szécsényben a Forgách kastély, park és várkert. Tehát akar-e ilyen törzsvagyonná nyilvánítani 

valamit a képviselő-testület? 

A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak a helyi közutak és 

műtárgyaik, a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek és parkok, a helyi önkormányzat 

tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér a hozzátartozó légi forgalmi távközlő rádió 

navigációs fénytechnikai berendezésekkel, eszközökkel, továbbá légiforgalmi irányító szolgálat 

elhelyezését szolgáló létesítményekkel együtt, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló 

külön törvényi rendelkezés alapján részére átadott vizek, vízi létesítmények ide nem értve vízi 

közműveket. Ezek lehetnek a nemzeti törzsvagyonok a helyi önkormányzatoknál. 

Józsa Zoltán képviselő: Egy van az első és második világháborús műemlék a templomkertben. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az nem a mienk. Az önkormányzati vagyonban nincs 

benne. A mi vagyonunk az orvosi rendelő, polgármesteri hivatal, buszváró, tűzoltó szertár, 

közvilágítás. 

Vincze Nikolett körjegyző: Az a lényeg, hogy a forgalomképtelennek minősülő vagyonunkból 

kötelesek vagyunk megjelölni a kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen 

törzsvagyont. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nem kívánunk kiemelni. Erről hozzunk egy határozatot. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

55/2012. (IV.25.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdése alapján a 

tulajdonában álló vagyonelemek kiemeléséről szóló előterjesztést és úgy 

határozott, hogy az önkormányzat vagyonelemei közül nem minősít egyetlen 

vagyonelemet sem nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti 

vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak. 
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Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület  
 

G) ÉMOP pályázat 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0019 azonosítószámú projekt 

szerződésének módosítása szükséges az ÁFA növekedése miatt. Ennek megvalósításához kérem a 

képviselő-testület felhatalmazását. 
 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

56/2012. (IV.25.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Településrekonstrukciós beavatkozások az árvíz sújtotta Endrefalva településen 

című, ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0019. azonosítószámú projekt finanszírozásáról 

szóló előterjesztés. 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy az áfa 25 %-os mértékének 27 %-

ra történő változása miatti önerőt, amely bruttó 654.713 Ft, azaz 

hatszázötvennégyezer-hétszáztizenhárom forint a pályázat megvalósításához 

biztosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati hiánypótlás 

elkészítésére. 
 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 
 

H) Szociális rendelet módosítása 

Vincze Nikolett körjegyző: A szociális segélyezettek felülvizsgálatánál merült fel, hogy bővíteni 

lehetne a rendszeres szociális segélyben részesülők körét. A foglalkoztatást helyettesítő 

támogatáson lévők közül a közfoglalkoztatásra kiközvetíttetett és az orvosi vizsgálaton 

alkalmatlannak minősített személyek tartoztak a rendelet alapján a rendszeres szociális 

segélyezettek közé. Bővíthetnénk a szociális rendeletet. Az alábbi kategóriákat írtuk össze: gyereket 

vár és azt szakorvos által kiállított igazolással és terhes-gondozási kiskönyvvel igazolja; 

szenvedélybeteg (drog, ital), pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége miatt közfoglalkoztatásra 

átmenetileg, vagy véglegesen alkalmatlan, gyógykezelésen vesz részt, olyan tartósan vagy végleg 

fennálló krónikus szervi betegségben szenved, amely miatt alkalmatlan a munkavégzésre, tartósan 

beteg vele közös háztartásban élő ott bejelentett lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli 

hozzátartozóját ápolja és ápolási díjra nem jogosult. 

Holecz Sándorné képviselő: A várandós anyákat javaslom, a többit nem, mert nehéz bizonyítani. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Szerintem is csak a várandósak kerüljenek bele, 

amennyiben a 3. hónapon túl vannak. 
 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete 

a helyi szociális igazgatásról szóló 

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

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 



 12 

 

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 


