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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 24-én, kedden 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 

Homoki Gábor képviselő 

Csonka Tímea képviselő 

Deák Sándorné képviselő 

Holecz Sándorné képviselő 

Vincze Nikolett körjegyző 

Rácz Tamásné Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (17
00

 – 18
00

-ig) 

Antalné Varga Katalin intézményvezető (17
00

 – 18
00

-ig) 

Bartusné Serfőző Mária óvodavezető (17
00

 – 18
00

-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 7 fővel határozatképes, az ülést 17
00

 

órakor megnyitja. Jegyzőkönyv-vezetőnek javasolja Csóri Boglárka Anitát, valamint javasolja a 

napirendi pontok módosítását. 

 

Eredeti napirend javaslat: 

 

1. Általános Iskola és Óvoda 2011/2012. tanévének értékelése 

Előterjesztő: Antalné Varga Katalin intézményvezető 

2. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

3. Egyebek 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

4. Egyéni kérelmek (zárt ülés keretén belül) 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Módosított napirend javaslat: 

 

1. Általános Iskola és Óvoda 2011/2012. tanévének értékelése 

Előterjesztő: Antalné Varga Katalin intézményvezető 

2. A Körjegyzőség és az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

3. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

4. Egyebek 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

5. Egyéni kérelmek (zárt ülés keretén belül) 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

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

módosítását egyhangúan elfogadta. 
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Napirendek tárgyalása 
 

1. Általános Iskola és Óvoda 2011/2012. tanévének értékelése 

Előterjesztő: Antalné Varga Katalin intézményvezető 
 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Első napirendi pontunk az Általános Iskola és Óvoda 

2011/2012. tanévének értékelése, a beszámolót mindenki megkapta. Kérdezem az intézményvezetőt 

és az óvodavezetőt, hogy van-e kiegészítenivalójuk. 

Antalné Varga Katalin intézményvezető: Gondolom, a beszámolóban leírtakat mindenki elolvasta. 

Én csak bizonyítékként szerettem volna még néhány fényképet hozni az évi munkáról. Jó szívvel 

ezeket a képeket, fényképeket közkézre bocsátom. Mindezekkel még inkább alátámasztva vannak 

azok a gondolatok, mondatok, amelyek a beszámolóban elhangzottak. Arról a pályázatról is 

szívesen mutatnék képeket, amelyet említettem a beszámolóban. Bár a honlapra is úgy gondoltuk, 

hogy fölrakjuk, tehát ott is megtekinthető lesz. Mivel a tanévet átölelő nagy volumenű pályázatról 

van szó, szeretném, ha a testület is többet tudna róla, illetve valamilyen értelemben a részese is 

lenne. A beszámoló címe is tükrözi, hogy beszámoló a tanév munkájáról, az elmúlt időszakról szól. 

A jövővel kapcsolatban nagyon kevés dolgot tudok elmondani, illetve elég tanácstalan vagyok a 

következő tanév kezdésével kapcsolatban. Ez a beszámolóban nem is kapott helyet, erről nem is 

írtam, hiszen még nem igazán tudjuk a sorsunkat, hogy mi lesz az iskolákkal és az óvodákkal. 

Konkrétan egy biztos, szeptember elsején elkezdődik a tanév. Ami 100 %-ig biztos, hogy 

szeptember elsejétől változik a tankötelezettség, a 18 éves korhatár helyett 16 éves korig lesznek 

tankötelezettek a tanulók, ami azt jelenti, hogy azok a gyerekeink, akiket felvettek és 16 éves 

korukat betöltötték, már szeptember 2-án dönthetnek úgy, hogy abbahagyják az iskolát és nem 

tanulnak tovább. Ez tovább rontja a továbbtanulási arányt és az esélyeket is. Másik ilyen biztos pont 

az az, hogy a következő tanévben a mindennapos testnevelés is bevezetésre kerül. A heti három óra 

helyett öt órára emelkedik a testnevelésórák száma. Elsőben és ötödikben majd fokozatosan kerül 

bevezetésre. Most már nem csak szabadidős tevékenységekkel, sporttevékenységgel kiegészítve, 

hanem konkrétan órák beiktatásával. Ez az, ami számomra teljesen biztos. Bár most úgy tűnik, hogy 

január 1-étől a gazdasági év kezdetétől szétválunk és az óvodák, majd maradnak az 

önkormányzatoknál és az iskolák állami fenntartásúak lesznek. De én úgy gondolom, hogy majd 

amikor konkrétan rendeletben, utasításban megkapjuk ezeknek a végrehajtását, akkor lehetünk csak 

100 %-ig biztosak benne. Ha a beszámolóban van nem világos rész, vagy esetleg úgy gondoljátok, 

hogy bővítésre szorul, akkor szívesen állok rendelkezésetekre és válaszolok a kérdésekre. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A képviselő-testületnek van kérdése? 

Antalné Varga Katalin intézményvezető: Adom a képeket. A teljesség igénye nélkül, még sok 

hiányzik. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az óvodavezetőnek van kiegészíteni valója? 

Bartusné Serfőző Mária óvodavezető: Én csak annyival egészíteném ki, hogy amióta én itt vagyok, 

azóta mindig is egy család voltunk, mindig is az iskolához tartoztunk. Attól, hogy mennyiben fog ez 

változni, nem azt mondom, hogy félek, de tartok tőle. A szeptembert mi is ugyanúgy kezdjük, 

ugyanúgy 2 csoporttal, közel hatvan fővel. A beszámolóban fölvetettem, hogy milyen munkálatokat 

szeretnénk elvégeztetni. Holnap már jön a festő, tehát ez már biztos rendben lesz a fűnyírással és a 

kertrendezéssel együtt. Július 30-án várja a gyerekeket az óvoda. Felhívjuk a lakosság figyelmét az 

óvodanyitására, valamint arra, hogy milyen feltételekkel várjuk a gyerekeket, és hogy jelezzék a 

szándékukat pénteken fél tízig, hogy hétfőn az étkező létszámjelentéssel ne legyen gond. 

Deák Sándorné képviselő: Lehet olyan, hogy egy magántanuló nem megy el vizsgázni? 

Antalné Varga Katalin intézményvezető: Igen. Így nem lesz teljesítve az éve és évet kell 

ismételnie. 

Deák Sándorné képviselő: Csak azért kérdeztem, mert olvastam a beszámolóban és érdekelt. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A pályázatról akar-e a képviselő-testület kérdezni? A 

képviselő-testületet folyamatában tájékoztattam az iskolahálós pályázatról is, már csak azért is, mert 

az önkormányzat nyújtotta be a pályázatot. 

Józsa Zoltán képviselő: Épp azt néztem, hogy nincs is igazolatlan hiányzás. 



 4 

Antalné Varga Katalin intézményvezető: Azért van. 

Bartusné Serfőző Mária óvodavezető: Az óvodában úgy nincs igazolatlan hiányzás, hogy mindig 

alátámasztják utólagosan igazolással. 

Antalné Varga Katalin intézményvezető: Nálunk van, de örvendetes, hogy csökkenő tendenciát 

mutat. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A hiányzásokkal kapcsolatban az óvodai beszámolóban 

olvastam, hogy volt 1 gyermek, aki a beiratkozástól kezdve egy napot sem töltött az oviban. 

Bartusné Serfőző Mária óvodavezető: Igen, de elköltöztek és rögtön ki is íratták a szülők az oviból. 

Csak 1 hetet töltött az endrefalvai óvodában. 

Antalné Varga Katalin intézményvezető: Az iskolával kapcsolatban a folyosóra ráférne a felújítás, 

mivel mindig problémát okoz a falak vizesedése. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az igazgatóasszony készíttetett az iskola folyosójának 

felújítására árajánlatot, amely a következőket tartalmazza: a folyosó burkolata 2.091.294,- Ft és a 

folyosó falának burkolata, azaz a fenyődeszkák a falvédése érdekében 351.750,- Ft. 

Józsa Zoltán képviselő: Lehet, hogy egyszerűbben is meg lehet csinálni, amennyiben kevesebb 

összegből megoldható, mindenképen meg kell valósítani. 

Deák Sándorné képviselő: A beszámoló színvonalas, minden tökéletesen le van írva. Mind a 

kettőben. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Köszönjük a 2011/2012. évi tanévi munkátokat. És ebben 

a változó világban a kitartásotokat kérjük szeptembertől. A rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben nem részesülő gyermekeknél az étkezési térítési díjakra figyelni kell. A szülőket is 

rá kell arra szoktatni, hogy kövessék figyelemmel, kinek, mikor jár le a jogosultsága. 

Józsa Zoltán képviselő: Köszönjük a beszámolót! 

Holecz Sándorné képviselő: Köszönjük szépen további sok sikert és kitartást. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

103/2012. (VII.24.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek 

megfelelően megtárgyalta az Általános Iskola és Óvoda 2011/2012. tanév 

munkájáról szóló beszámolót és azt elfogadta. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

Antalné Varga Katalin intézményvezető és Bartusné Serfőző Mária óvodavezető 18
00 

órakor 

távoztak az ülésről. 

 

 

 

2. A Körjegyzőség és az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A körjegyzőségi és az önkormányzati költségvetés-

módosításokat is kiküldtük. Van-e valakinek kérdése, véleménye? 

 

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 

104/2012. (VII.24.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körjegyzőség 

2012. évi költségvetés bevételi főösszeg növekedését 1.469 E Ft-tal és kiadási 

főösszeg növekedését 1.469 E Ft-tal jóváhagyólag elfogadja. 

A Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének módosítása a határozat mellékletét 

képezi. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2012. (VIII.01.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 

2/2012. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

3. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A következő napirendi pontunk a két ülés között 

történtekről szóló tájékoztató. A Munkaügyi Központtól kaptunk egy jó hírt, még két embert, két 

hónapra, 6 órában felvehetünk. Az egyik a hivatalban, a másik az iskolában fog besegíteni. Az 

előző testületi ülésen beszélgettünk az Alapszolgáltatási Központról, megkértük a 60 napos 

hosszabbítást, melyet engedélyeztek is. Sajnos a pályázatról még mindig nincs hír, nincs eredmény. 

Minden nap nézem az NFÜ honlapját, de nem található semmi rajta a pályázatunk eredményéről. 

Az Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzat feladatalapú támogatása 1.072.625,- Ft. Ennyit 

nyertek. Az elnök asszony kíván erről valamit mondani? 

Rácz Tamásné elnök: Igen, a „Romanapot” elkezdtük szervezni. Az éves munkatervünkben benne 

szerepel ez a rendezvény. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: És mikor lesz a „Romanap”? 

Rácz Tamásné elnök: 2012. augusztus 3-án, pénteken. 

Deák Sándorné képviselő: A tavalyi zenész lesz? Mert én a tavalyi után azt hallottam, azt mondták, 

hogy sokaknak nem igazán tetszett. 

Papp Gábor alpolgármester: Igen, nekem is ezt mondták. 

Csonka Tímea képviselő: Tényleg így van. 

Rácz Tamásné elnök: A fiatalok kérésének teszek ezzel eleget, az idősebb korosztály lehet, hogy 

annyira nem szereti. 

Józsa Zoltán képviselő: Gratulálunk, hogy a feladatalapú támogatás összege a duplájára 

emelkedett. 

Vincze Nikolett körjegyző: Igen, a környező falvakban mindenki kevesebbet kapott. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A közútkezelő ellenőrzést tartott 5 db tábla pótlására 

hívták fel a figyelmünket, de három van nekünk, így csak kettőt kellett rendelni. Amennyiben 

megérkezik, rögtön ki is helyezzük. Áprilisban beszéltünk az 5/2012-es felzárkóztatási pályázati 

támogatásról, amit lehetett igényelni. Ott volt két célterület is, az egyik a közbiztonság növelése a 

térfigyelő kamerák által, erről még nincs hírünk. Az 5/2012 –es pályázatnál először azt terveztem, 

azt hiszem veletek még úgy is beszéltük, hogy anyagot veszünk és leburkoljuk a hivataludvart, 
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kerítésalapot csinálunk a játszótérnél. Közben kiderült, hogy ahhoz közfoglalkoztatási hatósági 

szerződés kellett volna a Munkaügyi Központtal kötni és mire ezt a pályázatot be kellett adni, akkor 

kiderült, hogy a Munkaügyi Központnak nincs pénze. Mivel hatósági szerződést nem tudtunk 

csatolni, ezért egy másik célterületre pályáztunk, önfenntartást segítő gépek, kisgépek, eszközök 

beszerzésének a támogatására pályáztunk. Kistraktort és fűkaszát vehetünk. Valamint egy 

fénymásológépre is pályáztunk, mivel már nagy szükségünk lenne rá, de a fénymásolónkat 

kihúzták. 4.508.500,- Ft-ot nyertünk egy 25 lóerős traktorra, pótkocsival meg fűkaszával. Ezzel a 

kiskerteket is fel lehetne szántani, csak egy ekét kell hozzá vennünk. Egyelőre az is sokat segítene, 

ha a sportpályát vagy a nagyobb részeket kaszálhatnánk vele és a pótkocsival össze lehetne hordani 

a füvet. Támogatási szerződésünk még nincs. A térfigyelő kamerák és az Alapszolgáltatási Központ 

pályázatai lenének igen sürgetőek, de sajnos nincs semmilyen információ. Az Alapszolgáltatási 

Központtal kapcsolatos pályázatra még tisztázó kérdéseket tettek fel akkor, amikor a többi pályázót 

már elbírálták. A mi pályázatunkat egy másik bizottság fogja elbírálni. Már említettem, hogy a 

polgárvédelem teljesen átszerveződik, most új törvények fogják szabályozni ezt a területet. Például 

30.-áig meg kell alakítani az új, lakosságarányos polgárvédelmet. 1000-5000 főig 50 főt kell 

beosztani. Már van, aki megkapta az erről szóló határozatát. Vannak kivételek, akiket a törvény 

mentesít a kötelezettség alól, de ez mindenkinek állampolgári kötelezettsége. A foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás felülvizsgálata kapcsán szeretném elmondani, hogy 6 embernek 

megszüntettük a támogatás folyósítását, mert a törvényben szereplő ledolgozott 30 napos 

időtartammal nem rendelkeztek a felülvizsgált időszakban. Van egy pályázat, egy TÁMOP-os, 

amely az egészségre való nevelést, szemléletformáló programokat tűzte ki célul. Lehetne pályázni, 

mint önkormányzat, települési szinten vagy munkahelyi szinten is, de vannak benne kitételek. Már 

többször átolvastam, nem tudom, mit tegyünk vele. Lehetne egészségtervet készíteni a településről, 

ahol felmérnék az állapotokat. Lenne állapotleírás, problémás térkép, stratégia, cselekvési program. 

A kérdés, hogy hogyan lehet itt az emberek szemléletét megváltoztatni. Ebben a nagy 

szegénységben hiába beszélünk az egészséges táplálkozásról. A dohányzásról leszoktatás jutott az 

eszünkbe, hiszen ha 100 munkanélkülit leszoktatnánk így a dohányzásról, az is pozitív lenne, de a 

pályázat ezt nem támogatja. Nagyon sok gruppos gyerek van, légzőszervi megbetegedéses, így 

gondoltunk egy sókamrára is, de ezt sem támogatja a pályázat. Tehát amiért érdemes lett volna, azt 

nem lehet. Csak képzésekkel, beszélgetésekkel nem nagy eredményt lehet elérni, és sajnos a 

pályázat ezt tenné lehetővé. Át kell gondolni, hogy havi egy, 30-40 fős előadások megszervezése 

felkelti-e a lakosság figyelmét. 

Holecz Sándorné képviselő: Akkor csak előadások megtartására lehet ezt a pályázatot felhasználni? 

Tehát semmilyen tárgyi dologra nem? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Munkahelyi szinten még el tudnám képzelni a programot. 

Van még egy pályázat, a szociális földprogramban lehet pályázni. Nem nagy pályázat, 1.200.000,- 

Ft-ot lehet elnyerni. A célcsoport 30 család lenne. Körülbelül 30.000,- Ft értékű kisállat és 

növénytermesztéshez szükséges magokat kaphatnak. A kiválasztott családoknak 20 órás képzésben 

kell részt venni. A folyamat segítésére is kell egy szakember, hogy ne egyék meg az állatokat, 

hanem szaporítsák azokat. Ezzel a 30.000,- Ft-tal azt akarják elérni, hogy az őstermelők száma 

növekedjen és ezáltal a munkanélküliség csökkenjen. 

Vincze Nikolett körjegyző: A mostani információink szerint olyan település nem pályázhat a 

szociális földprogramra, aki a minden gyermek lakjon jól programban pályázott. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A pályázati körénél egy nagyon szomorú adatra lettem 

figyelmes: „jelen pályázati kiírás keretén belül azok a szervezetek pályázhatnak, akik olyan 

településen vannak, ahol a munkanélküliségi relatív mutató 8,88 %-ot eléri 2012. márciusában”. 

Most kigyűjtöttem a miénk 39, 0 %, a környező településen ennél sokkal kevesebb, a megyében 

miénk a legmagasabb. A 828 fő munkaképes lakosunkból 324 nyilvántartott a Munkaügyi 

Központban. 

Vincze Nikolett körjegyző: És még mennyien nincsenek nyilvántartva. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ehhez a szociális földprogramhoz, amennyiben 

pályázunk, szükség van képviselő-testületi határozatra. Javaslom, hogy gondoljuk át, erről most 
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csak tájékoztattam a képviselő-testületet. A két ülés között történt események között szeretném 

elmondani, hogy a köztisztviselők kirándulása nagyon jól sikerült, mindenki kikapcsolódhatott egy 

kicsit és természetesen a közös munka zökkenőmentesebbé tételét ez is évről-évre egyre inkább 

elősegíti. 

 

A polgármester 19 
00

 órakor szünetet rendelt el, az ülés 19 
45

 perckor folytatódott. Rácz Tamásné 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 19
00 

perckor távozott az ülésről. 

 

4. Egyebek 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási 

Társuláshoz való csatlakozásról már beszéltünk és el is döntöttük, hogy csatlakozunk, már csak egy 

határozat szükséges ahhoz, hogy ez tényleg meg is valósuljon. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Képviselő-testületének 

105/2012. (VII.24) sz. határozata 

A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozásról 

 

 

1. Endrefalva Község Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a Kelet-Nógrád Térségi 

Hulladékgazdálkodási Társuláshoz tagként kíván csatlakozni, a Társulás céljaival egyetért, a 

Társulás által megvalósítandó a KEOP-7.1.1.1./09-11-2011-001 pályázat előkészítésében és 

megvalósításában társulási tagként részt kíván venni. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert a csatlakozási kérelem Társulási Megállapodás 18. pontjában foglaltaknak 

megfelelő benyújtására.  

 

Határidő: azonnal, a kérelem benyújtására: 2012. július 31. 

Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

2. Endrefalva Község Képviselő-testülete a Társulás Társulási Megállapodását a melléklet 

szerint elfogadja, annak szabályait - amennyiben a Társulás a tagfelvételi kérelmét 

befogadja - magára nézve kötelezőnek ismeri el, és felhatalmazza a polgármestert - a 

csatlakozó tagokra tekintettel módosított - Társulási Megállapodás aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

3. Endrefalva Község Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a Kelet-Nógrád Térségi 

Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-7.1.1.1./09-11-2011-001 előkészítési pályázatában 

vállalja a beruházási önerő 0,1%-ának (9 308 Ft-nak), valamint a projekthez kapcsolódó 

(visszaigénylést követően az önkormányzat részére visszatérítendő) ÁFA 0,1%-ának 

(16 754 Ft) megfizetését a csatlakozási kérelem elfogadásáról szóló értesítés kézhezvételétől 

számított 30 naptári napon belül. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester  

 

4. Endrefalva Község Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a Kelet-Nógrád Térségi 



 8 

Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1./09-11 megvalósítási pályázatában vállalja a 

beruházási önerő 0,1%-ának (várhatóan 233 460 Ft-nak), valamint a projekthez kapcsolódó 

(visszaigénylést követően az önkormányzat részére visszatérítendő) ÁFA 0,1%-ának 

(várhatóan 420 229 Ft) megfizetését a pályázat szerinti határidőben.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

5. Endrefalva Község Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a Kelet-Nógrád Térségi 

Hulladékgazdálkodási Társulás tagjaként vállalja a 2012. évre vetített időarányos tagdíj (10 

Ft/fő/év) Társulás részére történő megfizetését a csatlakozási kérelem elfogadásáról szóló 

értesítés kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester  

 

6. Endrefalva Község Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a Kelet-Nógrád Térségi 

Hulladékgazdálkodási Társulás tagjaként teljes körűen vállalja a részletes 

megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez szükséges rá jutó esetleges tervezési és 

engedélyezési költségek megfizetését. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

7. Endrefalva Község Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy csatlakozási kérelme elfogadása 

esetén, az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül 30 Ft/fő egységdíj 

alapul vételével megfizeti a 2011. január 1-jei állapot szerinti lakosságszáma alapján 

számított, a projekt előkészítéséhez való hozzájárulását a Társulás megadott számlaszámára. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A besztercebányai árokkal kapcsolatban az érintetteknek 

kiküldöm a fizetési felszólításokat, remélhetőleg, sikerül így behajtani tőlük a tartozásaikat, hiszen 

ez az árokásás az ő kérésükre történt. Egyéb kérdés, észrevétel? 

Deák Sándorné képviselő: Nagy szükség lenne a község területén a már említett térfigyelő 

kamerákra, mert egyre többször fordulnak elő a kábelégetések, vagy legalább a polgárőrség 

segítségére. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen, szervezni kellene őket. 

Papp Gábor alpolgármester: A Dobó Katalin utcában lévő hidakkal is kellene valamit kezdeni, 

hiszen már nagyon rossz állapotban van. 

Homoki Gábor képviselő: Az iskola kerítés újjáépítése befejeződött, de a kerítés oszlopok tetejére 

kellene valami záró elem, hiszen így tönkre fognak menni a vasoszlopok. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Szólok az iskolába, hogy csinálják meg. 

Papp Gábor alpolgármester: Az esővíz elvezetését megoldották? 

Homoki Gábor képviselő: Nem. 

Papp Gábor alpolgármester: Az alap felett kellene elvezetni. 

Homoki Gábor képviselő: A Béke úton élők panaszkodnak a gyümölcsfákat rongálókra, mit lehetne 

tenni az érdekükben? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Mi nem tudunk tenni ellenük, a rendőrségnek kell szólni, 

főleg ha tudják, ki az elkövető. 
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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 


