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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-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 

Józsa Zoltán képviselő 

Csonka Tímea képviselő 

Deák Sándorné képviselő (18
25

 – 20
35

-ig) 

Holecz Sándorné képviselő 

Vincze Nikolett körjegyző 

Rácz Tamásné Endrefalva RNÖ elnök (17
00

 – 18
35

-ig) 

Tóth András Ménes-patak Menti Települések  

Térségfejlesztő Egyesületének elnöke, meghívott (17
00

 – 18
35

-ig) 

Csóri Boglárka Anita jegyzőkönyv-vezető 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester üdvözli a képviselő-testületet és a meghívott vendégeket a 

rendes testületi ülésen, megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 fővel határozatképes, az ülést 17
00 

órakor megnyitja. Javasolja a napirendi pontok módosítását az alábbiak szerint és jegyzőkönyv-

vezetőnek javasolja Csóri Boglárka Anitát. 

 

Napirend javaslat: 

 

1. A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

2. Ménes-patak Menti Települések Térségfejlesztő Egyesületének beszámolója 

 Előterjesztő: Tóth András 

 

3. Játékkiállítás és Fesztivál rendezvény megbeszélése 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

4. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

5. Átfogó értékelés Endrefalva Község Önkormányzatának 2011. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi tevékenységéről 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

 

6. Egyebek 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

7. 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. A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködési megállapodás megkötését 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Kiküldtük mindenkinek az előterjesztést. Remélem az 

elnök asszony is át tudta nézni. A megállapodással kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Az 

előterjesztésben fel vannak sorolva azok a törvények, amelyek alapján a megállapodást meg kell 

kötnünk. Az egész megállapodás a törvényekre alapozva készült, ami egyedi és ránk vonatkozna az 

a megállapodás tervezet 6. oldalának V. pontjában található „Együttműködés egyéb területei” 

megnevezéssel olvasható. A többi mind számviteli nyilvántartással és kifizetéssel kapcsolatos. 

Teljesen az ÁHT alapján készült és ezek azok a pontok, amelyben együttműködést köthetnénk a 

Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. 

Vincze Nikolett körjegyző: Azt is kell tudnia mind a két önkormányzatnak, hogy mindig is volt 

megállapodás közöttük, az utolsót 2010. év végén kötötték, de mivel most a Cigány Kisebbségi 

Önkormányzatból Roma Nemzetiségi Önkormányzat lett, valamint az ÁHT is sokban változott, 

szükséges a megállapodás felülvizsgálata, aktualizálása. Minden önkormányzat részére előírták, 

hogy 2012.06.01-ig el kell fogadniuk az új megállapodást a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatokkal. Az RNÖ-k külön számlaszámmal, adószámmal rendelkeznek, már ezek is 

bele kerültek az új megállapodásba. Több megállapodási mintát néztünk, van, amiben csak a 

törvény által előírt dolgok vannak benne, vannak, amelyeket kiegészítenek egyéb dolgokkal. Az 

előterjesztésben ezért szerepel szürkével a 6. oldal V. pontja. Amennyiben úgy gondolja a 

képviselő-testület, hogy nem kell ezt a megállapodásba foglalni, akkor kivesszük a 

megállapodásból. Az RNÖ még nem tárgyalta meg a megállapodást, mivel csak a jövő héten lesz 

nekik testületi ülésük.  

Rácz Tamásné RNÖ elnök: A jó tanulók támogatásán kívül szeretném még, ha nem a tanulmányi 

eredményben, hanem közösségi munkában kiemelkedő tanulókat is jutalmaznánk.  

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen, van ezekre pályázat az iskolában pl. IPR-es 

pályázat, iskolaháló, amikor a kulturális területen fejlesztik őket. Ezek a programok a halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítését célozzák meg. Mi pedig 100 %-osan részt 

veszünk ezekben a pályázatokban. Főképp azért, hogy azon gyerekeknek is legyen sikerélménye, 

akik rosszabbul tanulnak. 

Homoki Gábor képviselő: Durván 150 gyerekből 120 fő halmozottan hátrányos helyzetű. 

Józsa Zoltán képviselő: A jó tanulók mellett be lehetne írni a jó sportolót is. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Akkor a jó tanulók, jó sportolók, közösségi munka 

területét is foglalja magába ez a pont. 

Homoki Gábor képviselő: Nagyon jónak találom a közösségi munka díjazásának ötletét a 

gyermekek körében. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen, mert a felnőttekből már szinte teljesen kihalt a 

közösségi szellem és jó, ha minél kisebb korba újra megpróbáljuk beléjük nevelni. Akkor ezzel a 

kiegészítéssel elfogadásra javaslom a megállapodást. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

68/2012. (V.30.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatával létrejövő együttműködési 

megállapodásról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy az együttműködési 

megállapodást elfogadja, továbbá felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 

aláírására. 
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A képviselő-testület a 116/2012. (XII.29.) számú határozattal elfogadott 

együttműködési megállapodást ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 

 

 

2. Ménes-patak Menti Települések Térségfejlesztő Egyesületének beszámolója 

 Előterjesztő: Tóth András 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Második napirendi pontunk a Ménes-patak Menti 

Települések Térségfejlesztő Egyesületének beszámolója. Itt van Tóth András körünkben. Ehhez 

nincs írásos előterjesztés Andrást szóban hallgatjuk meg. 

Tóth András meghívott: Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér létrehozásával kapcsolatban 

legfontosabb, hogy lezárult a pályázat, az MVH ellenőrzése megtörtént és az utolsó kifizetést is 

jóváhagyták. Sajnos az utaláskor szembesültünk vele, hogy elvontak 1.800.000,- Ft-ot a kért 

összegből. Meg fogjuk fellebbezni, mert nagyon nehéz rájönni, mi ennek az oka. A lényeg az, hogy 

lezárult a pályázat és innentől kezdve lehet majd a működésre is kérni a támogatást, mert eddig nem 

lehetett és ez így megnehezítette a ház működtetését is. 2011. november 19-e óta működik a ház és 

kifizetési kérelmet csak június végén lehet legközelebb benyújtani. Tehát 8 hónapon keresztül 

finanszírozni kellett a működést. A működésre gyakorlatilag egy félévben 1.600.000 Ft van. Ebben 

gyakorlatilag minden benne van, bér és járulékai, minden, ami a működéshez tartozik. 

Összességében majdnem minden órában van valami a házban. Természetesen több-kevesebb 

sikerrel folynak a programok, mert nem mindegyik rendezvényt sikerült úgy megvalósítani, 

ahogyan szerettük volna. Felsorolok néhány programot, például angol zenebölcsőde, nyelvtanulás, 

tésztakészítő tanfolyam. Minden kulturális programra nagyon kevesen jönnek. Az internetes 

terembe jönnek be leginkább a gyerekek, általában játszani. Jó lenne egy olyan foglalkozás, ami a 

számítógép másik oldalát mutatná be nekik. Kulturált viselkedés folyik a házban. Nincsen velük 

probléma és vigyáznak is a házra. Az első félév inkább oktatási jellegű volt, a második felében 

szeretnénk a közösségi programokat előtérbe helyezni. A nyár során tartalmasabb közösségi 

programokat szervezünk, például napközis tábort kísérletképpen, illetve túrázásokat, közös 

versenyeket. Ennyit szerettem volna elmondani a ház működésével kapcsolatban. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Kinek van hozzáfűznivalója? Nyilván én tudok a 

legtöbbet az intézmény működéséről, de bennem is merültek fel kérdések a beszámoló alatt. Az 

említett 1.600.000,- Ft-ot, amit az első félévben nem költöttél el azt a következőben fel lehet 

használni? 

Tóth András meghívott: Igen, átvihető a következő időszakra. 1.300.000,- Ft körüli az összeg, amit 

költöttünk. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Jó hallani, hogy a foglalkozásokon jól viselkednek a 

gyerekek, mert ők mennek az említett programokra. Az elsődleges célunk nem az iskolás gyerekek, 

hanem a nagyobbak és a felnőttek megszólítása lett volna. Nagyon sok tevékenységet végeznek a 

házban, pl. kosárfonás, sakk stb. A kitartás sajnos sokakban nincs meg. Egy hónap alatt meg kell 

mutatnia a foglalkozásnak, hogy mit ért el, mert ha nincs érdeklődő, felesleges a támogatás. 

Tóth András meghívott: Van, ami jól sikerült, hiszen megalakult a kertbarátok köre, amely által 

magokat is kaptak a tagok. Nagyon jól működik. A kosárfonás is eredményes, van piaca ennek a 

terméknek és néhány kosarat sikerült is értékesítenünk. A tésztára is lehetne egy szociális 

szövetkezetett létrehozni. Egy jól működő gazdaságot valósíthatnánk meg, de még nem jelent meg 

az erről szóló pályázat és addig nem léphetünk ez ügyben. Minden otthon végezhető munkát lehetne 

csinálni, erről szól a Játékfesztivál egyik programja a Roma Mester Emberek Utcája. 

Homoki Gábor képviselő: Én is azt tapasztalom az általam vezetett sakk szakkörön, hogy nagyon 

eredményesen működik a ház. Segíti a szellemi és a közösségi viselkedés fejlődését. A sakk szakkör 

kapcsolatban már verseny hirdetésére is gondoltam. 
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Tóth András meghívott: A kézműves foglalkozáson készített tárgyakat is értékesíthetnénk, de 

mostanában kevesen látogatják ezt a programot. 

Papp Gábor alpolgármester: Számítógépes ismeretek oktatása nincs, csak internetezési lehetőség? 

Tóth András meghívott: Internetezési lehetőség van elsősorban, számítógépes oktatásokat is 

szerveztünk, de nem volt nagy az érdeklődés. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

69/2012. (V.30.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Ménes-patak Menti Települések Térségfejlesztő Egyesületének beszámolóját és 

azt elfogadta. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 

 

 

3. Játékkiállítás és Fesztivál rendezvény megbeszélése 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Harmadik napirendi pontunk a Játékkiállítás és Fesztivál 

rendezvény megbeszélése. Ismételten felkérem Tóth Andrást, hogy tájékoztassa a képviselő-

testületet. 

Tóth András meghívott: Hetedik alkalommal szervezzük meg a Játékfesztivált és azzal a javaslattal 

élnék, hogy a felújított házban legyen és annak közvetlen környezetében, udvarán. Hátul az a park 

rész is azzal a szándékkal épült, hogy esti koncertek, rendezvények színtere legyen. Alkalmas is a 

rendezvény lebonyolítására. Nagyobb program eddig még nem volt benne, szeretnénk, ha most a 

Játékfesztivál itt zajlana le. A hagyományokhoz híven tartanánk, lennének játszó programok, 

kézműves kirakodók, kézműves kiállítás, valamint a hagyományokhoz híven a szokásos kiállítás. 

Vincze Nikolett körjegyző: Időpontilag ez mikor lenne? 

Tóth András meghívott: Június 9-10-én reggel 10 órától délután 6 óráig tart mind a két napon. Azt 

hogy milyen kiállítási anyagokat sikerült megkapnunk, nem mondanám el, legyen meglepetés. 

 

Deák Sándorné képviselő 18.25 perckor megérkezett a képviselő-testületi ülésre, a testület létszáma 

7 fő. 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az önkormányzatnak miben kell segítséget nyújtania? 

Tóth András meghívott: A sátrak felállításában és a rend kialakításában. 

Vincze Nikolett körjegyző: A polgárőrséget is megkereshetik a rendezvény biztosítása érdekében. 

Tóth András meghívott: Kérném a pedagógusok segítségét a gyermekekre való felvigyázásban és a 

foglalkozások megszervezésében is. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A pedagógusok biztos, hogy segítenek. Abban az 

esetben, ha esik, el kell kérni a templomkertet. 

Papp Gábor alpolgármester: A főzés, hol fog történni, mert ez tavaly sem volt megszervezve. Lesz 

olyan nagy sátor, mint tavaly? 

Tóth András meghívott: A ház konyhájában fogunk főzni és nem lesz olyan nagy sátor. 

Vincze Nikolett körjegyző: A rendezvényt az egyesület egyedül vagy az önkormányzattal közösen 

szervezi? 

Tóth András meghívott: Ha nem közös rendezvény, akkor is várom a személyi és tárgyi segítséget. 
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Papp Gábor alpolgármester: Az önkormányzat anyagi segítséget nem tud nyújtani a rendezvény 

megtartására, de személyi és tárgyi segítséget szívesen nyújtunk. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

70/2012. (V.30.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

– az önkormányzat anyagi helyzetét figyelembe véve - személyi és tárgyi 

segítséget nyújt a Ménes-patak Menti Települések Térségfejlesztő Egyesülete 

által 2012. június 9-10.-én megrendezésre kerülő VII. Játékkiállítás és Fesztivál 

megrendezéséhez. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 

 

Rácz Tamásné RNÖ elnök és Tóth András 18
35 

perckor távozott az ülésről. 

A polgármester 18 
35

 órakor szünetet rendelt el, az ülés 18 
55

 perckor folytatódott. 

 

 

4. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A negyedik napirendi pont a két ülés közötti tájékoztató. 

Nagyon örülünk a mindenki által ismert országos tehetségkutató műsorban első helyezést elérő 

falunk képviseletében tündöklő nagylánynak, Radics Giginek. Gratulálunk és a jövőre nézve is 

nagyon sok sikert kívánunk neki. A községünk nevét megismerték az országban, nagyon jó reklám 

volt nekünk. Megtartottuk a falugyűlést. Szomorú vagyok, mert nagyon kevesen jöttek el rá. 

Józsa Zoltán képviselő: Pedig most nagyon jó volt a beszámoló, amit a polgármester asszony 

készített, nem volt túl száraz, nagyon is érthető volt. 

Homoki Gábor képviselő: Igen, kevesen voltak, de nagyon bánhatják, akik nem jöttek el. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Tehát meg volt a falugyűlés, a lomtalanítás is. Nagyon 

sok szemetet vittek el a faluból. Sok helyen volt kitéve konténer, de volt, aki ezt is kevésnek találta 

Sokan nem értékelik, hogy a rengeteg szemét tartozás ellenére még a lomtalanítás költségét is 

felvállalja az önkormányzat. A közmunkával kapcsolatban már vannak információink, úgy néz ki, 

hogy 2 millió forintot kapunk, de ez annyit jelent, hogy a 2 konyhalányt, 2 szociális gondozót és a 

köztisztaságért felelőst november 30.-áig tudjuk foglalkoztatni. Két közérdekű munkást vállaltunk, 

de erről már az előző ülésen beszéltünk. A két fűkaszás segédmunkás nagyon jól dolgozik, ebben a 

négy napban látszik a munkájuk. Minden pénteken kifizetjük őket. A kis traktort ilyen üzemanyag 

árak mellett nem tudjuk üzemeltetni. Most jött egy felhívás a Munkaügyi Központtól 10 család 

nevét kellett megadni. Először azt sem mondták, hogy mihez, majd kiderült, hogy nyúl tartásra 

programot akarnak indítani és ahhoz kell. A segélyezettek közül választottunk 10-et. Tanítani is 

fogják őket, utána pedig valamilyen juttatást kapnak majd. Ezt írták: „Vállalják a közmunkát, 

amiben az általunk biztosított eszközökkel és berendezésekkel az otthonukban nyúl tenyésztést 50 

anyás minta projekt lefolytatható.” 

Józsa Zoltán képviselő: Egy helyen 50 anya? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen, én úgy értelmezem. Azt írják, hogy 50 m2 

alapterületű helyet kell biztosítani a számukra. A játékfesztiválnál is előjött, amit a falunappal 

kapcsolatban nem mertünk felvállalni, azért itt az IKSZT-nél még megoldható. Be kell jelentkezni a 

munkanélkülibe június 15-ig, hogy biztosítunk-e a közérdekű munkásoknak munkát. A Munkaügyi 
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Központon keresztül fog ez a jövőben történni. Oda kell nekünk is bejelentkeznünk, mint 

munkáltatónak. Levelet írtunk az egyik háznál található szemétkupaccal kapcsolatban a 

katasztrófavédelmi hatóságnak, mert mi már saját hatáskörben nem tudtunk vele mit kezdeni. Nem 

tudjuk, hogy ezek az anyagok milyen veszélyességgel bírnak, úgyhogy a segítségüket kértük. Még 

nem kaptunk választ. Bejelentettük az I. fokú építési hatóságnak a gazdátlanul és rossz állapotban 

álló községünk területén található házat, mert szerintünk életveszélyes. A talajterhelési díjjal 

kapcsolatban felvettük a Vízművel a kapcsolatot. A díj emelésének az a célja, hogy minél többen 

kössenek rá a szennyvízhálózatra és július 1-ig meghosszabbították ennek az akciós rákötésnek a 

lehetőségét. Az illegálisan rákötöttek esetében most még nem lesz szankció. Július 2-től már az új 

víziközmű törvény szerint fognak büntetni, így az illegális igénybevevő esetében 5 évre 

visszamenőleg kiszabhatják a büntetést. 

Vincze Nikolett körjegyző: A jegyző feladata a szennyvízhálózatra való rákötések elérése. A 

talajterhelési díj mérséklésével nem fogjuk ösztönözni a lakosságot, ezért nem javaslom. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Most például 13-an kötöttek rá a szennyvízre az akció 

hatására. 

Vincze Nikolett körjegyző: A vízműtől a következő ülésre meghívhatunk valakit, hogy mivel 

tudnánk segíteni a rákötések elterjedését. 

Deák Sándorné képviselő: A Hírmondóba kellene elhelyezni egy felhívást erről. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Mindenképpen kell újságot készítenünk, hiszen arról is 

fontos lenne az embereket tájékoztatni, hogy nem lesz közmunka és mindenki gondoskodjon a 

ledolgozott 30 napjáról. A kistérségi ülésen arról döntöttünk, hogy felkérjük az országgyűlési 

képviselőnket arra, hogy egy kistérségi ülésre jöjjön el ebben a kérdésben tájékoztatást adni. A 

kultúrház bérleti díját is meg kell beszélnünk, egy rendeletet kell alkotnunk róla, kérem a 

képviselőket, hogy következő testületi ülésre ezt gondolják át. Nagyon sokan szeretnék használni, 

de nincs róla semmilyen rendeletünk. Az Alapszolgáltatási Központtal kapcsolatos pályázatról jött 

ma egy e-mail, még mindig van tisztázó kérdésük, a költségeket szobánként kérik megbontani. A 

kultúrházról leszedett cserepekkel el kellene dönteni, mi legyen, nagyon sokan érdeklődtek már, én 

utána néztem a tulajdonunkban lévő ingatlanok közül az iskola tornaterem feletti része ilyen 

cseréppel van fedve. Javaslom, hogy ne értékesítsük a cserepeket, hiszen még szükségünk lehet rá. 

Józsa Zoltán képviselő: Hagyjuk, ott ahol van, bármilyen eset előfordulhat és szükségünk lehet rá. 

Homoki Gábor képviselő: Az iskolakerítését mikor fogják befejezni? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A múlt héten kellett volna jönniük. Egy másik munkával 

csúszhattak meg. Az Alapszolgáltatási Központ vezetőjét is, mint már többször említettük, 

rengetegszer ellenőrizték, megküldték az ellenőrzések eredményeit. Szeretném, ha következő ülésen 

beszélnénk ezekről. A meghívó mellé fogjuk csatolni az ellenőrzési jelentéseket. A vélemények 

alapján fogjuk eldönteni, hogyan rakjuk helyre a hibákat, amelyeket feltárt a kormányhivatal. A 

belső ellenőrzési jelentéssel is ezt szeretnénk tenni. A közterületi értékesítéssel is kell a következő 

ülésen foglalkoznunk. 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

beszámolóját a két testületi ülés között történt eseményekről tudomásul vette. 

 

 

5. Átfogó értékelés Endrefalva Község Önkormányzatának 2011. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi tevékenységéről 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az átfogó értékelést mindenki megkapta, van valakinek 

kérdése? 

Deák Sándorné képviselő: Nincsen. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A jegyzőnőnek van kiegészíteni valója? 

Vincze Nikolett körjegyző: Nincs. 
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Holecz Sándorné képviselő: Részletes, minden benne van. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

71/2012. (V.30.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. sz. melléklete szerint elkészített átfogó 

értékelést Endrefalva Község Önkormányzatának 2011. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi tevékenységéről és azt elfogadta. 

A képviselő-testület felhatalmazza a körjegyző, hogy az értékelést megküldje a 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: körjegyző 

 

A polgármester 19 
40

 órakor szünetet rendelt el, az ülés 19 
50

 perckor folytatódott. 

 

 

6. Egyebek 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

A) A Nagyhíd korlátozása 10 tonnás táblával 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Már beszéltünk a Május 1 út és a Csurgó út közötti hídról 

az előző ülésen a híd felülvizsgálatok kapcsán. Akkor még csak a javaslatot ismertettem, de nem 

született döntés. Kérem a képviselő-testületet, döntsön, hogy 10 tonnás korlátozó táblát rakjunk-e ki 

az említett hídhoz. 

Józsa Zoltán képviselő: A 10 tonnás lehet, mert nincsenek építkezések azon a részen. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ha vannak is, külön engedély kell hozzá. 

Józsa Zoltán képviselő: A tűzifaszállítás pedig szintén nem haladja meg a 10 tonnát. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

72/2012. (V.30.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

a Május 1. út és a Csurgó út közötti hídon való közlekedést, 10 tonnás korlátozó 

tábla elhelyezésével szabályozza, melyet a „Külön engedéllyel” táblával 

kiegészít. A külön engedély iránti kérelmet a hivatalnál kell előterjeszteni. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

B) Önkéntes munka 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Beszéltünk az önkéntes tevékenységről. Mint 

önkormányzat már kértünk arra engedélyt, hogy alkalmazhassunk önkénteseket. Ha nem 

változtatnak azon a szabályon, hogy a segélyt 30 nap ledolgozásához kötik, akkor segítséget kell 

nyújtanunk az embereknek, hogy valahol ezt megtehessék. 
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Csonka Tímea képviselő: Segítség ez is, hiszen valahol ledolgozhatja. 

Vincze Nikolett körjegyző: Térítés nélkül, ingyen dolgoznak majd, de ha máshol nem tudja 

ledolgozni a 30 napot, akkor azért dolgozik ingyen 30 napon keresztül, hogy majd megkaphassa 

következő évben is a segélyt. Arról kell dönteni, hogy önkénteseket alkalmazhat az önkormányzat, 

mert az önkéntesekkel szerződést kell kötni, nyilvántartást kell vezetni róluk. Az igazolást is ezek 

alapján lehet majd kiadni. A bejelentőlapon a közmunkás feladatokat soroltuk fel. 

Józsa Zoltán képviselő: Tehát 30 napig 8 órát kell dolgozniuk. 

Vincze Nikolett körjegyző: 30 nap és nincs kikötve hány óra. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ezt nekünk kell meghatározni, hány órát fogadunk el. 

Deák Sándorné képviselő: Legyen hat óra. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nem kell egyszerre 30 embert alkalmazni, csak kettőt 

vagy hármat, így könnyebb koordinálni őket. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

73/2012. (V.30.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

2012. június 1-től az önkormányzat önkéntes munkát biztosít a jelentkezőknek. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

C) Szabálysértések közérdekű munkával történő ledolgozása 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A szabálysértési bírságokkal kapcsolatos közérdekű 

munkáról már beszéltünk ennek során a Munkaügyi Központtal kell majd a kapcsolatot felvenni. 

Véleményem szerint túl sok a mi településünkön az, akikre ez vonatkozna, így probléma adódhatna 

abból, ha valakinek adunk rá lehetőséget, van, akiknek meg nem. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

74/2012. (V.30.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

a közérdekű munkások részére – anyagi, tárgyi és személyi feltételek hiánya 

miatt – nem tud munkát biztosítani. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 

 

D) Kormányablak kialakítása 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: 2012.06.05-ig arról kell dönteni, hogy: „látunk-e 

lehetőséget állandó kirendeltség működtetésére, látunk-e lehetőséget önkéntesen – települési 

önkormányzati finanszírozással – kormányablak kialakítására, állandó kirendeltséggel, 

szükségesnek látja-e települési ügysegédi rendszer kialakítását, illetőleg, nem szükséges települési 

ügysegéd működése”. Ezekről a kérdésekre kell választ adnunk a Kormányhivatalnak. 

„Kirendeltség alatt értjük a járási hivatal olyan ügyintézési helyszínét, ahol állandó jelleggel tart 

fenn a járási hivatal ügyintézést az adott teleülésen (de nem a járásszékelyről és nem 
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kormányablakról van szó,) azaz az ügyfelek a kirendeltségi helyszínen hétfőtől-péntekig elérik a 

járási hivatal kormánytisztviselőit. Azon településeken, ahol a járási hivatal nem kíván 

kirendeltséget fenntartani, de biztosítani kívánja az ügyintézés lehetőségét, a járási hivatal települési 

ügysegédei működhetnek közre. A települési ügysegéd (függően a teleülés lakosságszámától, az 

ügyfelek várható számától) hetente egy-két alkalommal tartana ügyfélfogadást a településen 

(hasonlóan, mint jelenleg a falugazdászok) és fogadhatná az ügyfeleket.” 

Józsa Zoltán képviselő: A járási székhely a mi esetünkben nincs messze, hiszen csak 8 km. 

Vincze Nikolett körjegyző: Ahhoz, hogy ezt korrektül megválaszoljuk, szükségünk lenne, arra hogy 

milyen ügyek maradnak nálunk és melyik ügyintéző. Például a szociális ügyeknél, amennyiben itt 

maradnak, szükséges lenne. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Amennyiben a szociális ügyek itt maradnak, szükségünk 

lenne az állandó kirendeltségre, de az önkormányzat finanszírozásából nem tudjuk működtetni. 

Vincze Nikolett körjegyző: Tehát a válasz, hogy állandó kirendeltség működtetésre látunk 

lehetőséget. Települési önkormányzati finanszírozásból történő kialakításra nincs lehetőség. 

Szükséges az ügysegéd rendszer. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

75/2012. (V.30.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Nógrád Megyei Kormányhivatal megkeresését, amellyel kapcsolatban az alábbi 

vélemény fogalmazódott meg. 

A településen a szociális ügyek nagy száma, valamint a hátrányos helyzetű 

lakosság összetétele miatt egy állandó kirendeltség működése is indokolt lenne, 

azonban - ugyanezen indok miatt - arra nem lát lehetőséget a képviselő-testület, 

hogy önkormányzati finanszírozással kerüljön a kormányablak kialakításra, 

illetve az állandó kirendeltség működtetésre. 

A település lakossági összetétele miatt azonban mindenképpen szükségesnek 

látja települési ügysegédi rendszer kialakítását, települési ügysegéd 

ügyfélfogadását a településen, hiszen sokaknak a jelenlegi kistérségi székhelyre, 

Szécsénybe a Munkaügyi Központba való jelentkezés is nehezen megoldható. 

A képviselő-testület felhatalmazza a körjegyzőt, hogy a képviselő-testület 

határozatát megküldje a Nógrád Megyei Kormányhivatal részére. 

 

Határidő: 2012.06.05. 

Felelős: körjegyző 

 

Több hozzászólás nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 20
10

 órakor bezárta, az ülés zárt ülés 

keretén belül folytatódott. 

 

K.m.f. 

 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes      Vincze Nikolett 

polgármester                                                                                   körjegyző 


