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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 27-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 

Józsa Zoltán képviselő 

Csonka Tímea képviselő 

Deák Sándorné képviselő 

Holecz Sándorné képviselő 

Vincze Nikolett körjegyző 

Lehoczki Szabolcs Piliny község polgármestere (17
30

 – 18
15

-ig) 

Csóri Boglárka Anita jegyzőkönyv-vezető 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester üdvözli a képviselő-testületet a rendes testületi ülésen, 

megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 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. Előterjesztés Szécsény és Kistérsége Belső Ellenőrzési Társulás által végzett „Az élelmezési 

nyilvántartások vezetésének, térítési díjak elszámolásának ellenőrzéséről” szóló belső ellenőri 

jelentésről és intézkedési tervről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

3. Előterjesztés a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által végzett 

Alapszolgáltatási Központ ellenőrzéséről és a szükséges intézkedésekről 

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 

pontokat egyhangúan elfogadta. 
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Napirendek tárgyalása 
 

1. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Tájékoztatómat azzal kezdeném, hogy mégis kapunk 

pénzt a Munkaügyi Központtól közmunkások foglalkoztatására, előreláthatóan 2.000.000 Ft-ot. 

Először amikor számoltuk, a 2 konyhalánynak, a 2 szociális munkásnak és az 1 köztisztaságért 

felelősnek a bérére elég az összeg. Tehát most június 30-al lejár nekik, így csak július 15-én tudom 

őket fölvenni. Befért még a keretbe 5 fő, 6 órában, 2 hónapra, akiket július 1-től fogok felvenni. 

Sokat gondolkoztam, mi alapján válasszam ki őket, de végül csak olyanokat választottam, akik 

dolgoznak is. 4 nőt és 1 férfit szeretnék felvenni, hiszen virágokat kellene ültetni. Az előző 

testületin beszéltünk a bírságok közérdekű munkán történő ledolgozásáról, először azon 

tanakodtunk, hogy belépünk, de aztán elgondolkodva rajta elutasítottuk, így utólag már örülök, mert 

a minap rengeteg ilyen bírság érkezett, szerintem jól döntöttünk, mert annyi embert nem tudtunk 

volna alkalmazni. Nehéz lett volna azt a párat kiválasztani. Június 14-én elkészült az iskolakerítés 

az ÉMOP 3.1.2/E-11-2011-0019 keretén belül, meg a Csurgó út a „Nagy” hídig. A pályázat 

lebonyolítása közben derült ki, hogy a Csurgó úti árkot kihagyták a pályázatból, hiába akartam 

annyira megcsináltatni. A vállalkozóval és a műszaki tervvel történő egyeztetés után vált ez 

világossá. Az ÉMOP 4.2.1/A-11-2012 elnevezésű pályázatról, amely az Alapszolgáltatási Központ 

megújulását célozza még nincs hírünk, a szomszéd község már megkapta az eredményt. Abban 

reménykedem, hogy tőlünk még az utolsó pillanatban is kértek be hiánypótlásra adatokat. A 

döntések lefolytatásakor kiküldtek még egy tisztázó kérdéssort, amelyben többek között arra voltak 

kíváncsiak, mennyibe kerülne az ebédlő felújítása. A két ülés közötti eseményekről szóló 

tájékoztatómat, szeretném megszakítani, mert úgy hallom megérkezett az ülésre Piliny község 

polgármestere, aki a 2012.06.29-30-a között Piliny községben megrendezésre kerülő VIII. Váci 

Egyházmegyei Találkozóról fog minket tájékoztatni. 

 

Lehoczki Szabolcs Piliny község polgármestere 17
30 

perckor megérkezett az ülésre. 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Köszöntöm Lehoczki Szabolcs polgármester urat az 

Endrefalva község Képviselő-testületi ülésén, köszönöm, hogy a rendezvény szervezése közben is 

szakít ránk időt, hogy ismertesse a rendezvény programját, valamint kérem, mondja el, mint 

szomszédos község, miben segíthetjük a rendezvény zavartalan lebonyolítását. 

Lehoczki Szabolcs polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testületet. Köszönetemet szeretném 

kifejezni, azért hogy amikor először beszéltünk, arról, hogy majd segíteni kell, nem kaptunk 

elutasítást. A buszokat mi nem tudjuk hová befogadni, mert a falut egy olyan nagy autó áradat fogja 

ellepni, ebben kérném a segítséget. Nagy valószínűséggel, maximum 10.000 emberrel számolunk a 

két napban és ennyire is készülünk. Szombaton lesznek a lényegesebb programok, amelyek a 

tömegeket leginkább megmozgatják. A pénteki nap inkább fiatalos, a programok között szerepel a 

foci, néptánc, akadályverseny. Szombaton Dűvő Együttes koncert lesz a záró mise után. Lesz 

kiállítás is, melynek keretén belül mind az öt falu bemutatkozik, amely az egyházközséghez 

tartozik. A karancssági szentkúthoz is lesz zarándoklat. Mind a két nap megvendégelünk mindenkit 

egy ebédre. Nagyon sok felajánlás volt, egy részt támogat a váci egyházmegye is, a többit önerőből 

adtunk a rendezvényhez a felajánlásoknak köszönhetően. Már most örömmel jelenthetem, hogy két 

nappal a rendezvény előtt nagyjából mindennel készen vagyunk. Nagyon sok segítőnk van, minden 

készen lesz holnap estére. Pénteken gulyásleves lesz az ebéd, a VIP vendégeknek is. Szombaton a 

VIP vendégek számára - akiknek a száma 400 körül van - fácán leves lesz, főtt hússal és pörkölt 

tarhonyával, a többi vendégnek pedig pörkölt lesz tarhonyával és kovászos uborkával. Mindenkit 

megpróbálunk megebédeltetni. 15 mázsa húsunk van felajánlásból. Nagy tömeget várunk, mert jó 

idő lesz mind a két nap. Nagyon sokan visszajeleztek, hogy jönnek a rendezvényre. A vendégeknek 

szállást is biztosítunk, amennyiben szükség van rá. Az előbbiek miatt gondoljuk, hogy nagyon 

sokan fognak jönni elsősorban kocsival vagy busszal. A buszoknak szeretnénk kérni helyet, hogy itt 
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parkolhassanak Endrefalva területén. Az endrefalvai polgárőrség elnökével már beszéltem, hogy 

segítsenek a rendezvény lebonyolításában, elsősorban a buszok parkolására gondolva. A 

rendőrökkel meg van minden beszélve. A rendőrkapitány úr biztosított arról, hogy mindent 

biztosítanak a rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében. Endrefalván is lesznek rendőrök a 

pilinyi elágazónál egyirányú lesz a forgalom, tehát Szalmatercsnél be, és Endrefalván kifelé lesz a 

forgalom iránya. Két ellenőrző pontot kérünk a szembe forgalom kiszűrése, azaz elkerülése 

érdekében. A rendőrök bírságolni fogják a szabálysértőket. Egy polgárőr páros kellene Endrefalva 

végéhez, a gázcsere-telep környékére. A buszok elhelyezésére kérnénk egy konkrét helyet, hogy 

hová parkoljanak. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A gázcsere-telep szerintem nagyon jó ötlet, mert ott még 

van hely visszafordulni, mert ha sok kocsi lesz, még megfordulni is nehézkes lesz. Tökéletes 

megoldás lesz. A buszok meg... 

Papp Gábor alpolgármester: A Rákóczi úton a foci pálya fölött. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az kevés. A pálya felett van egy vályú, hogy elvezesse 

az esővizet és az elég mély. Arra nagyon figyelni kell, hogy a buszok egyszerre ne induljanak, mert 

nem férnek el. 

Józsa Zoltán képviselő: Az Ady Endre útra kell egy forgalomirányító, hiszen nagyon meredek és 

még személygépkocsival is nehézkes a kijövetel, nem belátható a főútra történő felhajtás. 

Deák Sándorné képviselő: A pálya mellett is jó az út és az is a fő útra csatlakozik. 

Lehoczki Szabolcs polgármester: A kérdés, hogy a busz is feltud-e menni. 

Papp Gábor alpolgármester: A fák nem lógnak be nagyon? 

Deák Sándorné képviselő: Meg kell nézni, de szerintem elfér. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Jó lenne, ha az Ady Endre úton be a foci pálya fölött 

pedig ki tudnának menni a buszokkal. 

Lehoczki Szabolcs polgármester: Kérdés, hogy a pályán, hol parkolhatnak a buszokkal. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A salakos futópályára nyugodtan, de ki van száradva, a 

többi rész is, ezért  bárhová lehet a pályán parkolni a buszokkal. 

Lehoczki Szabolcs polgármester: Bent hagyunk Pilinyben 1-2 buszt, ami mozdítható, ha menni kell 

valahová, például a karancssági szentkútra. Nagyon összetett dolgunk van, és mindenre oda kell 

figyelni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Szerinted hány ilyen nagy busz lesz? 

Lehoczki Szabolcs polgármester: Nem tudom megsaccolni, lehet, hogy 150, nem tudom. 

Valamennyit én is el tudok helyezni, mert az Iskola út le lesz zárva, Ízek utcája gyanánt. Ebben az 

utcában a helyi specialitások, lekvárok, pálinkák, palacsinták lesznek. A kóstoló ingyenes lesz, de 

ha valaki venni akar, támogatói jegyekkel lesz megoldható. Mindenki nagyon sokat segít a 

közmunkásaktól kezdve az önkéntesekig. 31 db üstben készülnek az ételek, 12 db mobil WC lesz. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Amennyiben kevés lesz a buszoknak a hely a focipályán, 

a Petőfi úton is állhatnak, elég széles, a Darálósor valamint a bolt előtt is van hely. 

Lehoczki Szabolcs polgármester: A programok az interneten megtalálhatók, az egyházmegyei 

találkozó himnuszával egyetemben. A pilinyi képviselő-testülettel azon gondolkozunk, hogy ez lesz 

a község himnusza. 

Józsa Zoltán képviselő: Nagyon jó volt a vadásznap is, és már akkor megmutatta a község, hogy 

mire képes és erre már lehet építkezni. 

Lehoczki Szabolcs polgármester: Nagyon örülünk neki, és már nagyobb terveink is vannak egy élő 

koncerttel kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Bocsánat, hogy elhúztam az időt. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Mi is köszönjük. 

Lehoczki Szabolcs polgármester: És ha valamiben mi is tudunk segíteni, azt nagyon szívesen 

tesszük, ez a minimum. 

 

Lehoczki Szabolcs Piliny község polgármestere 18
15 

perckor távozott az ülésről. 

 

A polgármester 18 
15

 órakor szünetet rendelt el, az ülés 18 
30

 perckor folytatódott. 
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Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Folytatnám a két ülés között történt eseményekről szóló 

tájékoztatómat. Megrendezésre került a Játék Fesztivál, az óvodai és iskolai ballagások, a 

tanévzárók. Az iskolaháló programban részt vettünk, megtörtént a pénzügyi és szakmai ellenőrzése, 

nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk. Nagyon tetszet nekik minden, amit csináltak az iskolában. 

Volt egy fejlesztési program konzultáció Szécsényben 2014-2020-as fejlesztésekről, az Európai 

Uniós fejlesztéseket kezdték már el tervezni. Kiderült, hogy az a területi felzárkóztatás, amit most 

akartak csinálni ebben a 7 évben, végül is nem sikerült, mert Nógrád és Borsod megye mégiscsak 

lemaradt. A következő 7 évben már nem lesz ilyen fejlesztés. Megyei fejlesztésekben kellene 

gondolkodni, teljesen komplex tervekben, olyat kellene kitalálni, amit az egész megyére nézve lehet 

csinálni. Mivel most nem volt falunap, így a pedagógusok köszöntése is elmaradt, de ezt bepótoltam 

a tanévzárón egy szál virággal. Az idősek kirándulni voltak Szentendrén a Skanzenban, két 

kisbusszal a szécsényfelfaluival és az endrefalvaival. A tantestület most jött haza Poroszlóról 3 

napos tovább képzésen vettek részt. 30 órás továbbképzést sűrítettek bele a 3 napba, nagyon sok 

programba vettek rész, ki is kapcsolódhattak, kb. 50.000,- Ft lett egy-egy pedagógusra fordítva az 

IPR-es pénzből. A köztisztviselők is mennek majd kirándulni Erdőtelekre, a kifizetések 

lebonyolítása után a köztisztviselői nap alkalmából. Az utalások kapcsán már egy új rendszer van, 4 

órán belül már jelentkezik az utalt összeg a kedvezményezett számláján. Az előző testületi ülésen 

már említettem, hogy a kistérségi ülésen megbeszéltük, hogy közösen fogunk fellépni a közmunka 

hiánya miatt, ennek érdekében az országgyűlési képviselőt meghívtuk a következő kistérségi ülésre, 

ami pénteken lesz. A Pilinyben megrendezésre kerülő VIII. Váci Egyházmegyei Találkozóról 

szerettem volna még beszélni, de ez már megtörtént a pilinyi polgármester úr jelenlétében. Még 

annyit, hogy a parkoláson kívül segítségként odaadtuk az iskolából az összes széket, edényeket és 

még, ami idő közben szükséges lesz. Amiben tudjuk, segítsük őket. 

Papp Gábor alpolgármester: Anyagiakban? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Sajnos anyagiakban nem tudjuk. 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

beszámolóját a két testületi ülés között történt eseményekről tudomásul vette. 

 

2. Előterjesztés Szécsény és Kistérsége Belső Ellenőrzési Társulás által végzett „Az élelmezési 

nyilvántartások vezetésének, térítési díjak elszámolásának ellenőrzéséről” szóló belső ellenőri 

jelentésről és intézkedési tervről 

 

A képviselő testület 18.40-kor úgy döntött, hogy zárt ülés keretein belül tárgyalja meg a 2. 

napirendi pontot, így a polgármester zárt ülést rendelt el. 
 

(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.) 
 

A képviselő testület 19
20

–kor úgy döntött, hogy ismét nyílt ülés keretein belül folytatja a napirendek 

tárgyalását. 

 

3. Előterjesztés a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által végzett 

Alapszolgáltatási Központ ellenőrzéséről és a szükséges intézkedésekről 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A kiküldött dokumentumokat remélem mindenki végig 

tudta nézni és szeretném most mindenkinek a véleményét hallani egyesével, majd az érintetteket a 

végén. Az „A” ponttal jelzett anyagot a Miskolci Családsegítő Szolgálat Regionális Módszertani 

Központja küldte, aki a vizsgálatot 2012. március 27.-én folytatta le, csak a családsegítést és a 

gyermekjólétet ellenőrizték. 2012. március 20-án szintén ellenőrizték az intézmény működését. A 

legfontosabb dokumentum a B/1. számú, mert ezen van az összegzés. Ezt a végzést kellene most 

megtárgyalni. 
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Vincze Nikolett körjegyző: Ebben található, hogy mit kell biztosítani 30 napon belül. 

Holecz Sándorné képviselő: Akarja az önkormányzat, hogy működjön az Alapszolgáltatási 

Központ? Amennyiben a működés mellett döntünk, a személyi feltételeket biztosítani kell, a 

jogszabályok szerint. 

Deák Sándorné képviselő: Már volt szó arról, hogy a házi gondozót tovább képezzük, nem? 

Holecz Sándorné képviselő: Szerettük volna, pont erről beszélgettünk az egyik ellenőr hölggyel, 

hogy a házi gondozónak meg kellene szereznie a diplomát. És így sokkal kevesebb pénzért lehetne 

felvenni gondozónőt. Erről már máskor is beszéltünk, de azt is figyelembe kell venni, hogy mindig 

a továbbképzési tervet hiányolják az ellenőrök, amelyben meg kell határozni, hogy ki, milyen 

képzésen vegyen részt, 5 évente egy bizonyos kredit számot el kell érni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nem csak a főiskolás végzettségűeknek van szükségük a 

kredit pontokra? 

Holecz Sándorné képviselő: Nem, mindenkinek kell. A házi gondozónak is kellene kredit pontokat 

szereznie, de én is saját költségen finanszíroztam a tanulmányaimat. Arra nem kötelezhetek senkit, 

hogy saját költségen végezzen tanulmányokat. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: De mindenhol így van. Felém nem jelezted, hogy 

költségek merültek fel a képzéssel kapcsolatban, csak a szabadság igényt. 

Holecz Sándorné képviselő: Nem volt soha betervezve a költségvetésbe a továbbképzés. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Azt viszont nem lehet mondani, hogy az önkormányzat 

nem szeretné csinálni ezt a feladatott, mert akkor már rég társultunk volna a kistérséghez. 

Holecz Sándorné képviselő: Akkor most szeretném megkérdezni, hogy a két közcélúként 

foglalkoztatott házi segítségnyújtást végző kolléganőt hogyan tudjuk majd alkalmazni. A működési 

engedélyt kellene módosítani a házi segítségnyújtással kapcsolatban. Nyilatkozatot kell beküldeni a 

közalkalmazotti munkaviszonyról és a továbbképzésről a házi segítségnyújtók tekintetében, 50 %-

os költségtérítés mellett, én ezt nem tudom felvállalni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Érdeklődtem a kistérségnél egy kisegítő után, és akkor 

mondták, hogy a házi segítségnyújtásba olyan településeket várnak, akiknél 9 gondozott után már fő 

állásba kerülne a gondozó. Nekem ez nagyon tetszik, mert nagyon nehezen jövünk ki a pénzből és 

csak közfoglalkoztatottként tudjuk őket alkalmazni. A három fizetésre és a két közfoglalkoztatottra 

elég csak a pénzünk. A kistérséghez történő csatlakozásnál az a probléma, hogy csak szakképzett 

gondozókat alkalmaznak, de aki idáig belépett, vitte a saját gondozóit, mivel a községek több mint 

50 %-a bent van. A 9 gondozott mellett már nem fér bele a gondozó idejébe, hogy még tanuljon is. 

Holecz Sándorné képviselő: Azért vesznek fel képzettet. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: 3 hónappal a belépés előtt kell jelezni a kistérségnek a 

csatlakozási szándékot. 

 

A polgármester 20 
00

 órakor szünetet rendelt el, az ülés 20 
25

 perckor folytatódott. 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az ellenőrzések során megállapított hibák orvoslására 30 

napunk van. Számunkra lényeges, hogy az ÉMOP 4.2.1/A-11-2012 elnevezésű pályázat, amelyet az 

Alapszolgáltatási Központ felújítására nyújtottunk be. Egyenlőre nincs még eredménye. Javaslom, 

hogy kérjünk haladékot a pályázat eredményéig. 

Vincze Nikolett körjegyző: Akkor két hónap haladékot kérünk az ÉMOP 4.2.1/A-11-2012 

elnevezésű pályázat eredményéig. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

 

 



 7 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

85/2012. (VI.27.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által Endrefalva 

község gyermekjóléti szolgáltatásának 2012. évi hatósági ellenőrzésének 

tárgyában hozott végzést és a hiányosságok megszüntetésére előírt határidő két 

hónapos meghosszabbítását kéri az ÉMOP 4.2.1/A-11-2012 elnevezésű pályázat 

eredményének kézhezvételéig. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy halasztási kérelmet 

nyújtson be a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

4. Egyebek 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

A) A hulladékszállítási szerződés módosítása 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: 2012. április 7-én hatályba lépett az új törvény, amely 

értelmében újra lehet egy bizonyos korlátig emelni a szemétszállítási díjat. Most az a kérdés, hogy 

ezt a 61 Ft/hó/lakás különbséget ráterheljük-e a lakosságra vagy az önkormányzat téríti és továbbra 

is a 1000 Ft/hó/lakásra jutó szemétszállítási díjat kelljen a lakosságnak fizetni.  

Józsa Zoltán képviselő: Maradjunk az 1000 Ft/hó/lakásra jutó díjnál. Az elmaradt befizetések 

mértéke mutat változást? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az elmaradt szemétszállítási díjak mértéke csökken. 

Januárban 112.000 Ft volt a befizetés, most májusban már 273.000 Ft-ot szedtünk be egy hónapban. 

A lakásfenntartási támogatásból befizetésre kerülnek a szemétszállítási díjak. 

Vincze Nikolett körjegyző: A törvénybe is belekerült, hogy a lakásfenntartási támogatás 

hulladékkezelési díjra is fordítható. Addig, amíg az volt csak, hogy a lakás rendszeres kiadásaira 

lehet természetben a lakásfenntartási támogatást fordítani, addig nem rendelkeztünk a 

hulladékkezelési díjról a lakásfenntartási támogatásról szóló határozatokban. A 190 lakásfenntartási 

támogatásból már lassan mindenki a 2011. szeptemberi módosítás szerint fogja kapni a támogatást. 

A költségvetési beszámolóban jobban fogjuk látni a szemétszállítás díj befizetésének mértékét. Van, 

aki egy összegbe kifizeti az egész évit, van, aki havonta fizet. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az idősek nagyon nehezen értik meg, hogy a 

szemétszállítási díj 1000 Ft/hó/lakás, pedig nagyon sok család a 22.800 Ft-ból él havonta, nekik 

még nehezebb kifizetni. 

Csonka Tímea képviselő: Már mondtuk, hogy vegyenek zsákot, de nem akarják a kukát visszaadni. 

Szeretném ezzel kapcsolatban megtudni, hogy a kukák a lakosok tulajdonában vannak-e vagy 

megvették azokat? Esetleg a kukák az önkormányzat tulajdonai? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Bérleti díjat vagy részletet fizettek évente 200 Ft-ot. 

Papp Gábor alpolgármester: Akkor már ki van fizetve. 

Vincze Nikolett körjegyző: Attól függ, hogy bérleti díj vagy részlet volt. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Bérleti díj volt szedve. 

Papp Gábor alpolgármester: De akkor a repedt kukát az önkormányzatnak kell cserélni? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nem, a repedt kuka az önkormányzaté, az újról pedig a 

lakosnak kell gondoskodnia. 

Józsa Zoltán képviselő: Tehát akkor emelünk még a szemétdíjon vagy nem? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nem rég lett kiküldve az emelésről az értesítés. 

Józsa Zoltán képviselő: Maradjunk az 1000 Ft/hó/lakásnál. A félév már eltelt. 
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Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

86/2012. (VI.27.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. hulladékkezelési 

díjemelésre vonatkozó javaslatát és úgy határozott, hogy a díjrendeletét nem 

módosítja, a közszolgáltatási díjakat nem emeli. 

A képviselő-testület a 62 Ft/hó/lakás díjkülönbözetet 416 ingatlanra vonatkozóan 

2012.07.01-2012.12.31. közötti időszakra átvállalja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közszolgáltatási 

szerződés 13. számú módosítását aláírja. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

B) Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Még egy levelet kiküldtünk a Kelet-Nógrád Térségi 

Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatban, de erről már egy korábbi testületi ülésen is 

beszéltünk. Tavaly úgy döntöttünk, hogy nem csatlakozunk a társuláshoz, de most a pályázat 

teljesen lefedi az ő terveiket, a szuperszemetes pedig nem indult be a kistérségben. A kistérségben 

arra a döntésre jutottunk, hogy ha most sem csatlakozunk, akkor teljesen kimaradunk az egészből és 

magunknak már nem tudunk megfelelni a törvényi előírásoknak. Erre jó példák azok, akik a 

szennyvízből kimaradtak. Ez már egy 100 %-os pályázat, ebből már mindenféleképen 

részesülhetünk. A kiküldött levélben megtalálhatók a feltételek. Egyenlőre csak egy nyilatkozatot 

kell beadni a csatlakozásról július 1. és 20. között, majd a társulásnak el kell fogadniuk a belépési 

szándékokat. Ezután tudunk csatlakozni a megvalósíthatósági terv előtt. Én azt javasolnám, hogy 

ezt a lehetőséget használjuk ki. Az önerő befizetés arányában tulajdonosok is leszünk. 

Papp Gábor alpolgármester: Első fordulóban 16.754,- Ft, a másodikban 420.229,- Ft kell fizetni. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

87/2012. (VI.27.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kelet-

Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozásról szóló 

előterjesztést és úgy határozott, hogy csatlakozik a Társuláshoz. 

A képviselő-testület a felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási 

szándéknyilatkozatot aláírja. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 

 

C) Szennyvízre való csatlakozás 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Egy probléma merült fel a szennyvízre való csatlakozás 

kapcsán. Aki nem rendelkezik megállapodással az érdekeltségi hozzájárulás tekintetében, annak 

nem tudjuk kiállítani a nullás igazolást. A képviselő-testület véleményét kérném az ügy megoldása 

érdekében. A rákötések száma megnövekedett. Az OTP 2008-as zárása alapján 370 ingatlanra volt 
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szerződés kötve és a községben 450 lakásról lehet beszélni. Persze volt, aki egyben kifizette. A 

kérdésem, mi legyen a többi ingatlannal és a 80.000 Ft-tal? 

Józsa Zoltán képviselő: És már mindenki befizette az érdekeltségi hozzájárulást? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nem, 14 millió forint nincs rendezve, pedig a pályázat 

már rég lezárult és ez az önkormányzat pénze lenne. Mi nem fizettünk rá ezzel. 

Józsa Zoltán képviselő: Az akkori áron, tehát a 80.000 Ft-ot fizessék be. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Valószínűleg részletfizetést fognak kérni. 

Józsa Zoltán képviselő: 12 havi részletben. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Amennyiben nagyobb összeget fizet be elsőként nincs 

kedvezmény? 

Józsa Zoltán képviselő: Nincs, mindenki kifizette ezt az összeget. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

88/2012. (VI.27.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

azon ingatlantulajdonosok számára, akik szerződéssel nem rendelkeznek 80.000 

Ft szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetése esetén engedélyezi a 

szennyvízhálózatra történő rákötést. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 80.000 Ft érdekeltségi 

hozzájárulás megfizetésére – kérelem esetén – 12 havi részletfizetési lehetőséget 

biztosítson. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

D) Körzeti ügyintézőt foglalkoztató társulási megállapodás módosításáról 

Vincze Nikolett körjegyző: A szalmatercsi hivatal munkatársai közül egy fő hosszabb idejű 

betegszabadságon van, az őt helyettesítő munkatárs pedig még tanfolyamra jár, kéthetente 

vizsgáznia kell. A harmadik dolgozó nyugdíjba vonul a nyáron, így úgy látom, hogy szükséges 

lenne a segítség, mivel ennyi dolgozóval jelen körülmények között képtelenség ellátni a hatósági, 

önkormányzati, pénzügyi feladatokat. Az adatszolgáltatások is napi szintűek már. Az említettek 

miatt Szalmatercs plusz 8 órában szeretné még igénybe venni a körzeti ügyintézőt, ezért lenne 

szükséges a társulási megállapodás módosítása. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

89/2012. (VI.27.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

körzeti ügyintézőt foglalkoztató társulási megállapodás módosításáról szóló 

előterjesztést és azt elfogadta. 

A képviselő-testület a felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosítással 

egységes szerkezetbe foglalt megállapodást aláírja. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 
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E) Elhunytak szemétdíjának törlése 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A szemétszállítási díj értesítőket kiküldtük, de sajnos volt 

egy pár eset, akiktől már nem tudjuk az összegeket behajtani, mert elhunytak. 

Papp Gábor alpolgármester: A hagyatéki tárgyaláson fel kellett volna venni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: 172.000 Ft-ról van szó összességben, amit már nem 

tudunk behajtani. 

Papp Gábor alpolgármester: A gépből is ki kell törölni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen, de kell hozzá egy képviselő-testületi határozat. 

Csonka Tímea képviselő: Hány darab személyről van szó? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: 7 elhunyt és 1 elköltözött személyről van szó. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

90/2012. (VI.27.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

7 fő elhunyt esetén összesen 172.456 Ft, 1 fő elköltözött esetén 9.900 Ft 

hulladékkezelési díjhátralékot eltöröl. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

F) Szociális rendelet módosítása 

Vincze Nikolett körjegyző: Az előterjesztésben szereplő okok miatt kérném a szociális rendelet 

módosítását, a javaslatom is megtalálható benne. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2012. (VII.02.) önkormányzati rendelete 

a helyi szociális igazgatásról szóló 

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

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

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 


