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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-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 

Csonka Tímea képviselő 

Deák Sándorné képviselő 

Holecz Sándorné képviselő 

Vincze Nikolett körjegyző 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó (17
00

 – 17
20

-ig) 

Csóri Boglárka Anita jegyzőkönyv-vezető 
 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester üdvözli a képviselő-testületet és a tanácskozási joggal 

résztvevőket a rendes testületi ülésen, megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 fővel 

határozatképes, az ülést 17
00

 órakor megnyitja. Tájékoztatja a képviselőket, hogy Józsa Zoltán 

képviselő jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni. Jegyzőkönyv-vezetőnek javasolja Csóri 

Boglárka Anitát, valamint javasolja a napirendi pontok módosítását. 

 

Eredeti napirend javaslat: 
 

1. Előterjesztés az Általános Iskola és Óvoda 5. osztályának magas tanuló létszámára való 

tekintettel előkészített intézkedésekről és az intézményi étkezési térítési díjak átvállalásáról 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

Antalné Varga Katalin intézményvezető 

2. Tájékoztató a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 

3. Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 

4. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

5. Előterjesztés a beiskolázási támogatásra való jogosultság megállapításáról 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

6. Egyebek 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

7. Egyéni kérelmek (zárt ülés keretén belül) 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Módosított napirend javaslat: 
 

1. Tájékoztató a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 

2. Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 

3. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
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4. Előterjesztés az Általános Iskola és Óvoda 5. osztályának magas tanuló létszámára való 

tekintettel előkészített intézkedésekről és az intézményi étkezési térítési díjak átvállalásáról 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

Antalné Varga Katalin intézményvezető 

5. Előterjesztés a beiskolázási támogatásra való jogosultság megállapításáról 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

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. 

 

Napirendek tárgyalása 
 

1. Tájékoztató a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 
 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az első napirendi pontunk a körjegyzőség 

beszámolójának megvitatása. A kiküldött anyaggal kapcsolatban kérdés, hozzászólás? 

Deák Sándorné képviselő: Benne vagyunk a százalékokban, túllépések nincsenek, ahogy én 

olvastam. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A szöveges beszámoló az önkormányzat beszámolójában 

található. Az ötös számú mellékletben. 

Deák Sándorné képviselő: A 2. oldalon a c) ponton belül található belföldi kiküldetés címén 

elszámolt kiadásokban az iskola dolgozói is benne vannak? 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: Nem, csak a körjegyzőség dolgozói szerepelnek benne. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A dologi kiadásokban a három hivatal rezsi költsége is 

benne van, azért ilyen magas. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

113/2012. (VIII.29.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek 

megfelelően megtárgyalta Endrefalva-Szalmatercs-Szécsényfelfalu Községek 

Körjegyzőségének 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló 

beszámolóját és azt elfogadta. 

(A beszámoló a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

2. Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Második napirendi pont az önkormányzat 

költségvetésének beszámolója. Ezzel kapcsolatban kinek van  kérdése, véleménye? 
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Deák Sándorné képviselő: Az átfutó kiadások pontosan mit takarnak? 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: Ezek leginkább a személyi kiadásokat jelentik, ez 

leginkább könyvelési dolog. Tehát ezek a kiadások később kerülnek tényleges helyükre, addig 

pedig az átfutó kiadások között kell szerepeltetni. Például a bérek esetében a tényleges helyükre 

történő lekönyvelés mindig egy hónapot csúszik, de mint már említettem, ez könyvelési dolog. 

Deák Sándorné képviselő: A többi - úgy gondolom - részletesen le van vezetve. Nekem több 

kérdésem ezzel kapcsolatban nincs. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nagyon jó a szöveges rész a beszámolóban, szerintem 

mindenki számára átláthatóvá teszi. 

Papp Gábor alpolgármester: Minden tökéletesen le van írva, minden ki van részletezve. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Köszönjük a pénzügyi előadó munkáját. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

114/2012. (VIII.29.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek 

megfelelően elfogadja Endrefalva Község Önkormányzata 2012. évi 

költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót. 

(A beszámoló a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 17
20 

órakor távozott az ülésről. 

 

3. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Harmadik napirendi pont a két ülés között történt 

eseményekről szóló tájékoztatás. Az egyik legfontosabb ebben a hónapban, hogy a Start 

munkaprogramról kaptunk augusztus 7-én eligazítást a Megyei Munkaügyi Központban. Azokat az 

önkormányzatokat hívták össze, akik ebben az évben nem pályáztak. Most már tisztán látjuk, hogy 

vagy így csinálunk közmunkát vagy sehogy. Volt két hét a pályázat beadására. Egy öt programlábra 

szóló pályázatot adtam be. Az öt programláb a következő: mezőgazdaság, mezőgazdasági utak, az 

illegális szemét lerakók megszüntetése, a belvízelvezető árkok rendbetétele és az ötödik pedig az 

értékteremtő munka. 77 embernek tudtam betervezni munkát, ebből két ember adminisztrációs 

munkatárs. 30 ember után adnak egy-egy adminisztrátort. Az adminisztrátornak munkanaplót kell 

vezetnie, amiben részletesen le kell írni, hogy milyen időjárás van, és ki mit dolgozott. Tehát 

nagyon komoly adminisztrációs munka van a program kapcsán. A mezőgazdasági utak 

karbantartásához 15 embert igényeltem, 8 hónapig dolgoznának, napi 8 órában. Igényeltem hozzá 

követ, hogy például az olyan mezőgazdasági utak, ahol kijönnek a főútra ott legalább egy sárrázót 

tudjunk készíttetni, hogy a traktorokkal ne hordják be a sarat az utakra. Az 5 programlábba 

beállítottunk egy nagyobb gépet, egy forgó, kotró gépet ezekhez a munkákhoz, azzal lehet majd a 

mélyebb árkokat is tisztítani. Van toló lap is rajta, amivel lehet mezőgazdasági utakat is takarítani, 

tehát több helyen is tudjuk majd használni. Pályáztunk tehát egy ilyen gépre, egy teherautóra, 

amivel a földet elszállítjuk. A Dankó Pista út végén lévő terület rendbetételét írtam bele a 

pályázatba, de ott nem csak kiszedni kell a szemetet, mert azt már csináljuk évek óta, hisz minden 

évben tíz konténerrel viszünk el onnan szemetet és mégis mindig ugyanaz a helyzet, hanem rendbe 

rakni és akkor ezzel a géppel a földet ott is meg lehetne igazítani. A mezőgazdasági utaknál például 
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a Bátkánál van egy árokrészünk, ahol már vannak olyan akácfák, amikből kertibútort lehetne 

csinálni és ott azt a részt be lehetne parkosítani fákkal és növényekkel. Fontos, hogy ha 

kitisztítottuk, funkcióváltás is történjen, hogy a jövőben ne hordják oda a szemetet. A 

mezőgazdasági termékekkel pedig, mivel nekünk nincs konyhánk, jó lenne megcélozni egy 

szociális boltot, ahol, amit termelünk, olcsón eladjuk. A hivatal mögött virágpalántákat nevelnénk 

fóliasátorba, majd azokat kiültetnénk, és utána fűszerpaprikát termelnénk. Azt is össze lehet majd 

darálni, eladni a környező konyhákra, vagy a szociális boltba. Az idősek klubjában a kertbe 

facsemetéket, tujákat, cserjéket nevelnénk. Egy pár évig nevelgetnénk ott a kertben, így olcsón meg 

tudnánk venni és egy kis ráfordítással utána ki lehetne ültetni a település utcáinak díszítésére. A 

faluba gyümölcsfát nem gondoltam ültetni, nem tudom, hogy mit szóltok hozzá, de azokat a fákat 

tönkre teszik. A Posta épülete mellett a vadszilvát sem hagyják békén soha. 

Deák Sándorné képviselő: Velünk szembe is van két almafa, még meg sem érett, de mind 

leszedték. Mi is kiültettünk a kerítés elé egy szilvafát, hogy mutasson egy kicsit, de állandóan 

leszedik a szilvát. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: És letördelik az ágakat is. 

Deák Sándorné képviselő: A pályán az almafa alatt tele van kövekkel, ahogy dobálják az almát. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: És akkor még van nekünk az majdnem 7 hektár földünk, 

oda pedig héj nélküli tökmag termesztését írtam, ugyanis a program célja, hogy ezek a projektek pár 

év múlva megállnának a saját lábukon. Csak azt nem értem, hogy ezt hogyan tudjuk majd elérni, ha 

amit termelünk, fel kell használni a konyhán, meg ki kell osztani. 

Holecz Sándorné képviselő: Tehát nem is az a cél, hogy értékesítés legyen? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nem. Pedig azt írja az útmutató, hogy várhatóan 1-2 év 

múlva önfenntartóvá válik, de akkor hogyan? 

Deák Sándorné képviselő: Azt várják, hogy az önkormányzat finanszírozza a további működést. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nem, most 2 évre pályáztuk. A 2014-es bérigényeket is 

be kellett tervezni, azt is ki kellett számolni, nem volt elég a 2013-as. A belvíz, az árok, patakok 

ásása programba 20 embert terveztem. 8-10 métert kell egy nap árokból ásni egy embernek. Árkunk 

rengeteg van, pontosan 16 km. 

Papp Gábor alpolgármester: Egy fő 10 métert egy nap? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen és ehhez jönne még, hogy lesz egy brigádunk, akik 

elkezdik kikövezni az árkokat. Először azon a részen ahol az árvíz volt, utána pedig a többit. 

Homoki Gábor képviselő: Oda is 20 ember? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nem. A téli közfoglalkoztatásba 10 embert írtam. 

Csonka Tímea képviselő: Eszközök a munkához? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Lehetett hozzá igényelni. 

Papp Gábor alpolgármester: És az árokkövezők? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Akik gyártják az elemeket. Tizenkét ember, de úgy hogy 

van a két adminisztrátor is. 10 ember, azaz két 5 fős brigád. Az egyik a Gyerekház mögött 

csinálhatná a köveket, míg a másik ezeket építené be. Tudnánk így viacolort is készíteni, csak 

valami más kötőanyag kellene hozzá. Milyen jó lenne az óvodába, az intézmények udvarába. 

Összesen 75 millió forintot igényeltem erre a munkára a 8 hónapra. Az emberek bérére és az 

anyagokra. Van egy fajlagos összeg egy 120.000 Ft-os összeg, amit emberenként lehet számolni. 

Igaz túlléptem 1.900.000,- Ft-tal, de majd levonják, ha szükséges. Mivel több mindenre használjuk 

majd ezeket az eszközöket, feltétlen szükségünk lesz rájuk, hogy rendesen végre tudjuk majd 

hajtani a munkát. Remélem a pályázat elbírálásánál figyelembe veszik, hogy 77 emberről van szó. 

Jó lenne, ha az emberek is úgy állnának hozzá, hogy ez megvalósulhasson. Sajnos nehéz lesz, mivel 

45-50.000 Ft-ért akarják, hogy 8 órába 8-10 méter árkot kiássanak az emberek. Annyira kicsik a 

lehetőségek, hogy lehet, hogy még ezt is elvállalják. Ebből a közmunkából csak fegyelmivel lehet 

kilépni, tehát máshogy nem lehet lecserélni az embereket. 

Deák Sándorné képviselő: Meg kell nekik mondani a kezdet kezdetén, hogy milyen 

következményei vannak a nem megfelelő munkavégzésnek. 

Csonka Tímea képviselő: De ez csak 77 ember és van 250, akinek szüksége lenne munkára. 
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Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Mindenkinek adok egy példányt az igénylésről. 

Homoki Gábor képviselő: Borsod megyében is van olyan község ahol 1000 emberből 400 

segélyezett. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Szécsényfelfalu és Endrefalva között is szeretnénk a 

patakot kitisztítani. Évek óta tisztítják a patakot ők is és mi is, de a két település között mindig úgy 

marad. Az előbb említett gép oda is jó lenne. 

Papp Gábor alpolgármester: Kinek a tulajdonában van az a terület? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nem tudom, majd utána nézünk. 

Homoki Gábor képviselő: Azt jó lenne tudni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A kiadott anyagon látható, hogy milyen projektlábon, 

hány foglalkoztatott van tervezve, mennyi pénzt igényeltem rá, hány hónapos a foglalkoztatás, 

mennyi lenne a fajlagos költség. A sötétebb részek azt jelentik, hogy ott átléptem a keretösszeget. 

Egymást kiegyenlítik a területek. Az illegális hulladéklerakónál nem nagyon igénylünk eszközöket, 

ott kevesebb, egy másik területen pedig több az igényelt érték. Nem kell új gépeket venni 

feltétlenül, lehet használtat is. Ezt a pályázatot augusztus 22-éig kellett elkészíteni. Augusztus 23-

áig pedig határidős volt a Gyerekházra a pályázat. Már beszéltünk erről, hogy áprilistól vártuk a 

változást, június 1-étől megváltozott a gyerekházak finanszírozásának módja, már az 

önkormányzatok vagy a velük szerződésben állók hívhatják le a pályázati pénzeket. Ez a pályázat 

jelent meg augusztus 17-én és 23-án volt a határidő. Végül is beadtuk a pályázatot, amihez kell 

hoznunk egy képviselő-testületi határozatot is, amelyet majd hiánypótlásba be kell küldenünk.  

Holecz Sándorné képviselő: És ez mire terjed ki? Mit tartalmaz? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Hogy szeptember, október, november, december, azaz 

négy hónapra mi fogjuk üzemeltetni a gyerekházat. Mi vesszük fel a dolgozókat, a bérekre, fűtésre, 

a gyerekeknek az étkeztetésre, foglalkozásokra, a szülői foglalkozások finanszírozására lehetett 

pályázni. Havi 600.000,- Ft. Van benne eszközbeszerzési lehetőség is. 

Vincze Nikolett körjegyző: Ez egy nem kötelező, hanem egy önként vállalt feladat. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A Magyar Szegényellenes Alapítvány áprilistól 

szeptemberig működtette a gyerekházat. 

Csonka Tímea képviselő: És a négy hónap után mi lesz? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Még nem tudni. Szerencsénk van, hiszen semmit nem 

kell igazítani a gyerekházon, mert megfelel a gyerekházi kritériumoknak, minden eszköz és hely 

megvan benne. Végül is nem kell rákölteni semmit. A szülőkkel együtt kell a gyerekházba lenniük a 

gyerekeknek. 

Holecz Sándorné képviselő: Így van, nem gyerekmegőrzőként kellene funkcionálnia. 

Deák Sándorné képviselő: Nagyon kevés anyuka marad ott. Voltam már bent többször is. 

Papp Gábor alpolgármester: Régen arról volt szó, hogy még Szécsénybe is be lehet menni, 

vásárolni, és addig ott lehet hagyni a gyereket. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen, de nem egész napra. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

115/2012. (VIII.29.) számú határozata 

 

1. Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy támogatási kérelmet nyújt be a Biztos Kezdet Gyerekházak támogatása 

igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, 

elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 13/2012. (VIII.13) 

EMMI rendelet alapján. 
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2. A képviselő-testület vállalja a „Csiribiri Gyerekház” (címe: 3165 Endrefalva, 

Besztercebánya út 41.) működtetését a 13/2012. (VIII.13) EMMI rendeletben 

előírt feltételek szerint 2012.09.01-től 2012.12.31-ig. 

 

3. Az Önkormányzat a Gyerekház működésének érdekében feladat-ellátási 

szerződést köt – a Gyerekházat 2012. augusztus 31-ig működtető – Magyar 

Szegénységellenes Alapítvánnyal. A szerződésben rögzítésre kerül a Magyar 

Szegénységellenes Alapítvány tulajdonában lévő, a Gyermekház működéséhez 

szükséges eszközök önkormányzat által történő térítésmentes használata. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem 

benyújtására és a feladat-ellátási szerződés megkötésére. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A járási törvény és az önkormányzati törvény is 

napvilágot látott már. Végülis kiderült, hogy a szociális ügyekből az időskorúak járadékát, amelyből 

nálunk egy darab van, az ápolási díjakat és a közgyógyellátást veszik majd át az 

önkormányzatoktól. 

Holecz Sándorné képviselő: Ki veszi át? 

Vincze Nikolett körjegyző: A járási hivatalok. Az ápolási díjakból minden átkerül kivéve a 

méltányossági, mert azt az önkormányzat rendelete alapján kell megállapítani. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A Munkaügyi Központból kérdezték, hogy szeptembertől 

hány embert szeretnénk közfoglalkoztatásban alkalmazni. Jelentettem, hogy 140-150 embert, pedig 

290-en vannak. Amióta megkérdezték, azóta semmi nem változott, senki nem jelzett vissza. Hívtam 

a kirendeltség vezetőt, azt mondta, hogy ma mennek vezetőségi megbeszélésre, majd holnap reggel 

érdeklődjek, de nem fűzök hozzá sok reményt. Valaki kitalálta a faluba, hogy fel kell iratkozni a 

hivatalban a közmunkára. Amennyiben elutasító választ kapunk a közfoglalkoztatásra, fel kell hívni 

erre a lakosság figyelmét. A 30 napos foglalkoztatást akkor sokan csak önkéntes munkával tudják 

majd megoldani. Gondoltam, hogy az önkormányzati hírmondóban megírjuk, hogy aki a 30 napos 

kötelezettségét önkéntes munkával tudja csak teljesíteni, az jelentkezzen. Egy hetet adunk a 

jelentkezésre. Abban az egy hétben meglátjuk, hogy mennyien jelentkeznek, hogy hogyan lehet 

őket beosztani, milyen munkára. Nagyon sok helyen alkalmazzák már. 

Homoki Gábor képviselő: A lakhelyemen is alkalmazzák. Ott a patak tisztását, bővítését adták ki 

feladatul. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Mert nincs közmunka. Így ez megszűri az embereket. 

Kiderül, kik azok, akiknek tényleg szüksége van a 30 napra. Arról már döntöttünk, hogy a 6 óra 

ledolgozott munkát tekintjük 1 napnak. Itt egy szerződést kötünk velük. 

Vincze Nikolett körjegyző: Ez egy önkéntes tevékenység, ő neki kell önként vállalni. Ha nem tudja 

ellátni, nem fogja vállalni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Akkor holnap a közmunkáról kapott információk alapján, 

gyorsan megírjuk az újságot, hogy minél előbb ki lehessen hordani. Szeretném még elmondani, 

hogy Nógrádszakál polgármestere megkeresett, hogy szeretnének a körjegyzőséggel kapcsolatban 

beszélni velem. Mondtam nekik, hogy én csak a másik két település polgármestere és a körjegyzőnk 

jelenlétében szeretnék beszélni velük, mivel mi így képzeljük el az egységes hivatalt és én senki 

helyett nem tudok nyilatkozni semmiről. Szerettek volna negyediknek csatlakozni hozzánk. 

Beszélgettünk velük, meghallgattuk őket és akkor mindenki elmondta a véleményét. Én mondtam, 

hogy személy szerint nem támogatom, hogy hozzánk még valaki jöjjön. Igaz, hogy nálunk 3 nap 

van a jegyzőnő, de nekünk is jó lenne az 5 nap is. 

Vincze Nikolett körjegyző: Itt volt az egyik képviselő úr, a jegyző úr, a polgármester asszony, a 

körjegyzőség 3 polgármestere és én. Keresztes Imre polgármester úr egyértelműen megkérdezte, 
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hogy mondják meg, nekünk ez miért lenne jó? Miért kellene nekünk még egy település? Erre az 

volt a válasz, hogy a kormányzati törekvés az, hogy majd 5-6 település működtessen egy hivatalt. A 

szalmatercsi polgármester úr is elmondta, hogy így is sok az átadás-átvétel, dolgozók jönnek-

mennek, folyamatosan változnak a jogszabályok, tehát így is elég leterhelt egy jegyző, nem még 

négy település esetén. Erre azt mondták, hogy lesz aljegyző is, hisz a törvény szerint kötelező lesz 

mindenhol. Igen, de aljegyző akkor is lesz, ha hárman leszünk, ahhoz nem kell egy negyedik 

település. Nem mindegy, hogy 4 felé vagy 3 felé megy egy jegyző és egy aljegyző. 

Papp Gábor alpolgármester: Az aljegyző, hogy lesz? Minden faluba lesz egy aljegyző? 

Vincze Nikolett körjegyző: Nem. Közös hivatalonként lesz egy. A jegyző helyettese, ha a jegyző 

akadályoztatva van. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Helyettese és jó lenne, ha a keze alá dolgozna. 

Papp Gábor alpolgármester: Úgy lenne értelme, ha mindenhol lenne aljegyző. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A körjegyzőségi normatíva sem lesz. A 3 településnek 

kell kigazdálkodni a fizetéseket. A közös hivatallal kapcsolatban szeretnék egy körjegyzőségi 

együttes ülést, ahol a települések képviselő-testületei kinyilvánítják, hogy mi a véleményük. 

Nagylócon volt legutóbb a kistérségi ülés, elsősorban az oktatási dolgokat beszéltük meg. A 

többcélú társulás a fenntartója a Rimóc-Nógrádmegyer iskolának és ott választottunk igazgatót, meg 

a pedagógiai szakszolgálathoz választottunk volna vezetőt, de nem volt olyan, aki megfelel minden 

elvárásnak, így megbíztuk azt, aki eddig is ellátta a feladatot. Beszélgettünk az iskoláról is, 

kérdezték a véleményünket. Az iskoláról is hasonló meddő vitát lehet folytatni, mint a gazdasági 

életről, meg a munkanélküliségről. Mi választhatunk, hogy megtartjuk-e az iskolánkat vagy nem, de 

ha nem adnak hozzá pénzt, nem tudom, hogy mit választhatunk. Hogy lehet ez egyáltalán választás 

kérdése? Miből gondolják, hogy egy település ki tudja gazdálkodni az iskola működtetését? Azóta 

már nagyon sok mindent olvastam hozzá, az biztos, hogy az óvoda a miénk marad. Ott is 

megváltoznak a feltételek. December 31-el minden önkormányzati társulás megszűnik. Most van 

egy pár hónap, hogy mindenki átgondolja a társulásokat. Lesznek olyan feladatok, amelyekre 

kötelező jelleggel társulást kell létrehozni, tehát nem hagyják majd, hogy egyedül lássuk el. Azt már 

kiszámolták a kistérségnél, hogy az óvodát nem jó, ha társulásban csináljuk, mert nincs rá több 

pénz. Amiért eddig is több pénz volt, ha a kistérségen keresztül láttuk el a feladatot. Az pedig 

valószínűleg nem lesz. A 2013. évi költségvetésben az önkormányzatnak az iskolai feladatokra 

összeg nincs tervezve. Van azonban kiadva egy tájékoztató, mely szerint szeptembertől fogják 

megváltoztatni a finanszírozást.  A pedagógusok bérére 86 milliárddal kell több, amit mi ebben az 

évben is kifizetünk ilyen címszó alatt. A sok kis önkormányzat kifizet 270 milliárdot a pedagógusok 

és a kisegítő személyzetnek a bérére, most az állam 86 milliárddal többet fog kifizetni úgy, hogy 

tőlünk elveszik a gépjárműadó 40 %-át és az eddig kiosztott SZJA százalékának a felét is. 

Létrehoznak 196 tanügyigazgatási központot igazgatóval és alkalmazottakkal és azt mondják, hogy 

majd az iskolákból és az önkormányzatokból viszik el a gazdasági embereket ebbe a központba. A 

kistérségünkön belül az iskoláknál nem nagyon van pénzügyes, hiszen ezeket a feladatokat a 

hivatalok látták el. Az iskolatitkárok nem gazdasági szakemberek. Ezt mindenhol az önkormányzat 

látja el. Nagyon sajnálom az iskolánkat, hogy kikerül a kezünkből, mert ilyen gazdája nem lesz 

senki, mint a helyi önkormányzat. 

Papp Gábor alpolgármester: A társulások megszűnése esetén az iskolafenntartó és a lakástársulás 

is megszűnik? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Csak jogi személyiségű társulások létezhetnek. Ezeket 

mind igazítanunk kell év végéig. Ezeket számba kell venni és közös üléseken dönteni kell a 

sorsukról. A költségvetésből kiírtam néhány dolgot. Amúgy semmi nem változik, nem változik a 

köztisztviselői illetményalap, a cafetériá, a közalkalmazottak illetménypótlék alapja, a 

gyermekvédelmi 5.800 Ft marad, a lakásfenntartási 450 Ft/m2, a kiemelt munkavégzés a 

pedagógusoknál 5.250 Ft, a gyógyszerkeret is 12.000 Ft, meg 6.000 Ft. Számunkra nagy érvágást 

jelent a gépjárműadó elvétele. A környezetvédelmi bírság marad itt nálunk teljes egészében. A start 

munkaprogramra, amit az előbb mondtam 153.779,8 millió forintot irányoztak elő. Az óvodai és 
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iskolai étkeztetés nálunk marad, ugyanúgy azt a pénzt kapjuk rá, mint eddig, a 68.000 Ft-ot /fő/év. 

A lakásfenntartási támogatás 90 %-át adják, az FHT 80 %-át. 

Papp Gábor alpolgármester: Mi is szeretnénk erről egy kimutatást. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ez még csak a törvényjavaslat. Augusztus 10-én döntő 

bizottsági ülés volt az Alapszolgáltatási Központ pályázatával kapcsolatban, de azóta sem jött 

válasz. Beküldtük a papírokat a kezelő szervezetnek, hogy minket sürget a Gyámhivatal, az 

ÁNTSZ, működési engedélyeket kell módosítani. A 60 napos módosítási határidőnk is lejárt. Ezt 

mind-mind továbbítottuk a kezelő szervezetnek, de még az óta sem érkezett válasz. Szeptember 15-

ig kell küldeni a névsort a Karitászos élelmiszercsomag osztáshoz. A szerződésben benne van, hogy 

a rászorulók azon személyek, akik a létminimum közelében élnek. Tehát azon személyek, családok 

tartoznak ebbe a kategóriába, melyek esetében az egy főre jutó jövedelem szint a létminimumhoz 

közeli érték körül van. Jelen meghatározásról a települési önkormányzat illetve a segély szervezet a 

rendelkezésre álló információk alapján pl. a rászoruló egészségügyi állapota, életkörülményei, élet 

módja, esetlegesen a munkavállalási hajlandóság stb. indokolt esetben pozitív és negatív irányban is 

eltérhet. 

Vincze Nikolett körjegyző: Tavaly úgy volt, hogy ide soroltuk a nagycsaládosokat, akik minimum 

három gyerekkel rendelkezik, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultakat, a bérpótló 

juttatásban részesülőket ez ugye már az idén FHT, a rendszeres szociális segélyben részesülőket, és 

azokat, akiknek a háztartás összes jövedelme nem haladja meg a táblázat szerinti értéket. Továbbá 

mindazok, akik ezen besorolásokba nem tartoznak, de a háztartásban élők jelentős hitel 

állománnyal, közüzemi tartozással rendelkeznek. A kisnyugdíjasokat is meghatároztuk. A tavalyi 

határozathoz hasonlót kellene most hoznunk. 

Holecz Sándorné képviselő: Frissíteni is kell a listát, ki költözött el, ki halt meg. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

116/2012. (VIII.29.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Katolikus Karitasz élelmiszercsomagosztás elveit és az alábbi rászorultsági 

kritériumokat állapította meg: 

1. kategória a létminimum közelében élők: Ide tartoznak: 

- nagycsaládosok (minimum 3 gyermek), 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, 

- foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, 

- rendszeres szociális segélyben részesülők, 

- a háztartás összjövedelme nem haladja meg az alábbi értékeket: 

Háztartástípus Havi nettó összjövedelem 

1 felnőtt 80.000 Ft 

1 felnőtt, 1-2 gyermekkel 170.000 Ft 

2 felnőtt 140.000 Ft 

2 felnőtt, 1-2 gyermekkel 225.000 Ft 

3 felnőtt 200.000 Ft 

3 felnőtt, 1-2 gyermekkel 280.000 Ft 

- mindazok, akik a fenti besorolásokba nem tartoznak, de a háztartásban élők 

jelentős összegű hitelállománnyal, közüzemi tartozással rendelkeznek. 
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2. kategória kisnyugdíjasok: 

Háztartástípus Havi nettó összjövedelem 

1 nyugdíjas 75.000 Ft 

2 nyugdíjas 150.000 Ft 

3 nyugdíjas 180.000 Ft 

- mindazok, akik a fenti besorolásokba nem tartoznak, de jelentős összegű havi 

gyógyszerkiadással, hitelállománnyal, közüzemi tartozással rendelkeznek. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Delegáció érkezett hozzám a lakosságtól a múlthéten a 

besztercebányai árokkal kapcsolatban. Azt közölték, hogy az árok semmire sem jó. A 

besztercebányai árok 1.200.000 Ft-ba került.  

Deák Sándorné képviselő: És az már nem számít, hogy a télen már nem volt víz a pincéjükben? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Már nem. Megmutattam nekik a jelenléti ívet is, amely 

akkor készült, amikor azzal a kéréssel fordultak az utca lakói az önkormányzathoz, hogy segítsünk 

árkot létesíteni a telkük végén a földúton, mert nem tud a víz hol elfolyni. A testület akkor úgy 

döntött, hogy segít. Nem én jelöltem ki az árkot, hogy hol legyen, hiszen földmérő mérte ki az árok 

helyét. Majd közölték, hogy már készítettek egy közvélemény kutatást, mely szerint a lakosok nem 

fognak fizetni. 

Papp Gábor alpolgármester: Várható volt. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Másik probléma is felmerült. A főúton 40 km/órára 

szeretnék, hogy korlátozzuk a sebességet az út rossz minősége miatt. A bajt a szennyvíz 

nyomvonalának megsüllyedései okozzák. 

Papp Gábor alpolgármester: Teljesen elzárkózom a kéréstől. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A fő út nem is a mi tulajdonunkban van. 

Vincze Nikolett körjegyző: Kérelmet kell benyújtani a közút kezelőjéhez. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Kamerákkal is segítenék, azt hogy ezt a sebességkorlátot 

betartsák a közlekedők. 

Deák Sándorné képviselő: A közútnál rákérdezhetünk, nagyon jó lenne a kamera is. Én egyetértek 

a sebességkorlátozással is. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Esténként is nagyon gyorsan mennek, de nem 50-nel. 

Papp Gábor alpolgármester: A 40 és az 50 km/óra között nincs nagy különbség, de az ellenőrzéssel 

egyetértek. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen, aki átlépi az ötvenet, az átlépi a negyvenet is. 

Mindenféleképpen döntenünk kell ez ügyben. 

Papp Gábor alpolgármester: Nem javaslom a 40 km/órás korlátozást, a gyorshajtók okozzák 

elsősorban a problémát. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Sebességkijelző táblát is fölszereltethetnénk, de a fiatalok 

csak szórakoznának vele, nem lenne megoldás, mert nem visszatartó erő. 

Papp Gábor alpolgármester: A szigeteknek sincs semmi értelme. Az a baj, hogy nincs az útnak 

széle és összetörik. 

Holecz Sándorné képviselő: Értelmetlennek tartom. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Írunk a közútnak, hogy kérjük a 22-es főút felújítását, a 

szennyvíz nyomvonalának helyreállítását. Itt szerintem fel kellene sorolni az útszakaszokat. 

Deák Sándorné képviselő: Mérőállomást azért lehetne felállítani. 

Papp Gábor alpolgármester: Egy veszélyes kátyút már bejelentettem, de nem oldották meg a 

helyzetet, hanem kihelyeztek egy táblát, hogy kerüljék ki az autósok. 
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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 

117/2012. (VIII.29.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

továbbra sem támogatja a 22. számú főútra, a Besztercebánya útra 40 km/h 

sebességkorlátozó tábla elhelyezését. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közút kezelőjénél 

kezdeményezze a Besztercebánya út, azaz a 22-es főút helyreállítását. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

beszámolóját a két testületi ülés között történt eseményekről tudomásul vette. 

 

A polgármester 18 
50

 órakor szünetet rendelt el, az ülés 19 
15

 perckor folytatódott. 

 

4. Előterjesztés az Általános Iskola és Óvoda 5. osztályának magas tanuló létszámára való 

tekintettel előkészített intézkedésekről és az intézményi étkezési térítési díjak átvállalásáról 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

Antalné Varga Katalin intézményvezető 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A közoktatási törvény alapján a fenntartó meghatározza 

az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, továbbá engedélyezi az osztály-, csoport 

átlaglétszámtól való eltérést, meghatározza az adott tanítási évben, az iskolában indítható napközis 

osztályok számát, továbbá engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést. Sajnos nem tudjuk, 

hogy január 1-től hogy lesz az iskola finanszírozása. 

Csonka Tímea képviselő: Igen ezt most lenne jó tudni. 

Vincze Nikolett körjegyző: Az oktatási törvényben az szerepel, hogy a finanszírozási szabályozások 

szeptembertől lépnek majd életbe. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az önkormányzatnak erre a célra a költségvetésben nincs 

elkülönítve összeg. Ha két csoportot csinálnánk, az plusz 2.500.000 Ft 10 hónapra. Tehát 1 hónapra 

250.000 Ft csak a bér. Egy ilyen ötödikes osztályra, akinek van heti 35 órája 1.500 Ft-os pedagógusi 

óradíjjal 110.000 Ft havonta, plusz még a járulékok. A négy hónapra, szeptembertől 250.000 Ft-tal 

számolva, egy millió forint, ami a költségvetésünket terhelné. 

Vincze Nikolett körjegyző: Az is lehet, hogy több, ha ezt 10 hónapra kell vállalni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ha a pénz oldaláról nézzük, olcsóbb, ha engedélyezzük a 

33 főt egy osztályba, de ha kicsit megnézzük ezeket a gyerekeket, meg hogy mit lehet kezdeni 33 

gyerekkel egy 5. osztályba, akkor már másabb. 

Holecz Sándorné képviselő: Az óvodában is pontosan ez a baj, hogy sok a gyerek arra a csoportra. 

Sok a gyerek kevés a légtér a mozgáshoz. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Első hallásra ki mit szól hozzá? 

Deák Sándorné képviselő: A két csoport tűnik először a legjobb gondolatnak. 

Vincze Nikolett körjegyző: A felhasznált pénz sok helyre jó lenne. Gondban vagyunk a 

gondozónővel is, amire a kormányhivatal is felhívta a figyelmet, jó lenne egy gondozónő fizetésére 

is ez a pénz, vagy egy hivatali dolgozóéra. Mindenki rossz helyzetben van. A gyerekeknek biztos, 

hogy jobb lenne a 2 csoport. 

Deák Sándorné képviselő: Hány gyerek? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: 33 gyerek. 
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Holecz Sándorné képviselő: Az első gondolatom nekem is az egy csoport volt, a finanszírozás 

miatt. Volt már rá példa, hogy ilyen nagyszámú osztály indult és egészen jól megoldódott a dolog.  

Deák Sándorné képviselő: Akkor még lehetett ezekkel a gyerekekkel foglalkozni. 

Holecz Sándorné képviselő: Sokkal ideálisabb lenne a két osztály. A gyerekekkel való 

bánásmódhoz minél kisebb létszámú csoportokra lenne szükséges. Ha ezt nézzük, akkor én már az 

óvodában is külön venném a 3 évest, a 4 évest, illetve a nagycsoportosakat. A legjobb a 15 vagy 16 

létszámos osztály lenne, mert arra tud igazán oda figyelni a pedagógus, meg komolyan venni 

mindenkinek a fejlesztését. A nagy létszám minőségi romlást jelent. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Javaslom az óvodai csoportátlépés engedélyezését 20 %-

kal, tehát, hogy 60 gyereket fel tudjunk venni. 

Papp Gábor alpolgármester: De ennyi gyereket hogy helyeznek el? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Most is 60-an voltak, de soha nincs bent egyszerre a 60 

gyermek. 

Holecz Sándorné képviselő: Betegek a gyerekek, nem mennek. De van, hogy 28 gyerek van. 

Papp Gábor alpolgármester: A lakosság körében egyre több észrevétel érkezik, hogy a gyerekeket 

nem ültetik le uzsonnázni, hanem kiadják az uzsonnát és már indítják is őket haza, menniük kell a 

szülőknek értük. 

Deák Sándorné képviselő: Az óvodával kapcsolatban nekem is lenne mondanivalóm. 

Papp Gábor alpolgármester: Elhozzák délbe, és nem is mondják, hogy ne vigye el délbe, mert 

muszáj elvinni, mert nem tudja hova lefektetni. 

 

A polgármester 20
00-

kor zárt ülést rendelt el a személyi ügyek miatt, az ülés 20.20 órakor nyilvános 

ülésként folytatódott. 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással 

(ellenszavazat nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

118/2012. (VIII.29.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

endrefalvai Általános Iskola és Óvoda óvodai csoportlétszám átlépésének 

engedélyezéséről szóló előterjesztést és a csoportátlépés engedélyezését 

indokoltnak tartja. A képviselő-testület a 2012/2012. nevelési évre vonatkozóan a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) bek. c) pontban 

meghatározott hatáskörében – a Kt. 3. sz. mellékletének 7. pontja alapján – az 

alábbiak szerint dönt a maximális létszámhatár átlépésében érintett óvodai 

csoportokról. 

Melléklet I. oszlopaiban megjelölt intézmény és csoport esetében saját 

hatáskörben hagyja jóvá a maximális létszámhatár 20 %-kal történő átlépését. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az iskolára visszatérve, én nagyon tanácstalan vagyok. 

Ebből mennyi bejáró gyerek lenne? 

Homoki Gábor képviselő: Pilinyből 7 fő, Szécsényfelfaluból 3 fő, egy gyerek jött utólag. Németre 

már tavaly is ide jártak le. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nem tudom, hogy mi lenne jobb. Nézni kell az anyagi és 

a pedagógiai oldalát is. Az igazgató asszonynak is mondtam, hogy tanácstalan vagyok. 2013-ban 

már 28 fős osztályt meg kell bontani és erről az állam fog dönteni. Nem lehetne úgy megbontani 

őket, hogy 4 tantárgy esetén csoportbontás lenne? Ezt még talán ki lehet gazdálkodni. 
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Homoki Gábor képviselő: Erre csak azt tudom mondani, mint iskolai dolgozó, hogy biztos, hogy ez 

is előnyösebb lenne. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Szavazzunk akkor arról, hogy megemeljük az 

osztálylétszámot és a csoportbontást 4 tantárgyra engedélyezzük, amelyre biztosítjuk a költségvetési 

fedezetet. 

 

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

ellenszavazat nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

119/2012. (VIII.29.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint fenntartó - a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete szerint - 

hozzájárul az Endrefalva – Szécsényfelfalu - Piliny Közoktatási 

Intézményfenntartói Társulás által fenntartott Általános Iskola és Óvoda (3165 

Endrefalva, Béke út 4-6.) 5. évfolyamának maximális osztálylétszám átlépéséhez 

20 %-kal. 

A Képviselő-testület, mint fenntartó hozzájárul az Endrefalva – Szécsényfelfalu - 

Piliny Közoktatási Intézményfenntartói Társulás által fenntartott Általános Iskola 

és Óvoda (3165 Endrefalva, Béke út 4-6.) 5. évfolyamának csoportbontásához 4 

tantárgy esetén. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úrtól érkezett egy 

levél az iskola kapcsán, szeretnék egy részletet felolvasni: „A közoktatási törvény 2012. szeptember 

1-én hatályba lép. A nemzeti köznevelésről szóló törvény felmenő rendszerben az 1. és az 5., 9. 

évfolyamon, majd a későbbiekben általános érvényben minden iskolai tanulónak előírja a naponta 

szükséges testmozgás kötelezettségét. Ennek biztosítása érdekében a testnevelés foglalkozásokat 

minden intézményben szigorúan tartsák meg, testnevelés óra ne maradjon el. A pedagógusok 

munkájának támogatására az intézményvezetők és az intézmény fenntartók külön figyelmet 

szenteljenek. Külön felkérem Önt, mint intézmény fenntartót, hogy tornaterem és felszerelések 

időszakos hiányában tegyék lehetővé a gyermekek testnevelés órájának színvonalas megtartását. 

Kérem továbbá, hogy a törvény előírásának betartását megfelelő rendszerességgel ellenőrizzék, 

illetve ellenőriztessék. Eredményes és sikeres új iskolai évet kívánok Önöknek, munkatársaiknak és 

az iskolák tanulóinak.” 

 

5. Előterjesztés a beiskolázási támogatásra való jogosultság megállapításáról 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Szeretnénk a beiskolázási támogatásokat megbeszélni 

mielőtt a kérelmek beérkeznének. A beiskolázási támogatás eddig annak járt, aki gyermekvédelmi 

kedvezményt nem kapott. Pontosítsuk ezt a határozatot. 

Papp Gábor alpolgármester: És mikor döntöttünk erről? 

Holecz Sándorné képviselő: Már nagyon régen. 

Papp Gábor alpolgármester: Én erre nem emlékszem. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Azért van így, mert aki gyermekvédelmi kedvezményben 

részesül, az ingyen kapja a tankönyveket és az étkezést. 

Papp Gábor alpolgármester: Abban az időben, amikor ezt a határozatot hoztuk, még szó sem volt 

gyermekvédelmi kedvezményről. 
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Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Kigyűjtöttük egy táblázatba, hogy ki volt 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és ki beiskolázási támogatásra. Valaki vagy az egyik vagy 

a másik oszlopba szerepel. 

Vincze Nikolett körjegyző: 2007-ben vagy 2008-ban lett szabályozva, és ezután nem lett módosítva 

csak tavaly. Úgy volt a megfogalmazás, hogy aki ingyen tankönyvben részesül, nem kérheti a 

beiskolázási támogatást. Akarja-e a képviselő-testület szigorítani a szabályokat? Hogy például azok, 

akik évismétlésre kötelezettek, ne kapjanak? 

Papp Gábor alpolgármester: Honnan fogjuk tudni, hogy évismétlő? 

Vincze Nikolett körjegyző: A bizonyítványt csatolni kellene majd a kérelmekhez, mert abból 

kiderül. Iskolalátogatásit és bizonyítvány másolatot kérhetnénk, az utóbbiban szerepel, hogy 

következő osztályba, évfolyamba léphet a gyermek. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Akkor ezt a bizonyítvány másolatot kérjük mi is. A 

záradékban ott van minden. 

Vincze Nikolett körjegyző: Tehát a kérelemhez iskolalátogatási és bizonyítvány másolat is kell. Az 

évismétlő nem kaphatja. Valamint szükséges legyen a számla is, esetleg az elutasító 

gyermekvédelmi határozat?  

Holecz Sándorné képviselő: Akinek a jövedelme a gyermekvédelmi értékhatárát meghaladja, az 

úgysem adja be. 

Vincze Nikolett körjegyző: Mondhatjuk azt is, hogy nem a gyermekvédelmi kedvezményt nézzük, 

hanem az egy főre jutó jövedelmet, de akkor kellenek jövedelmet igazoló papírok is. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Azért emeltük fel az egy főre jutó jövedelemhatárt, hogy 

mindenki jogosult legyen, aki nem jogosult az ingyenes tankönyvtámogatásra. Azért lett a két és 

félszerese meghatározva. 

Vincze Nikolett körjegyző: De most már a két és félszeres nem érvényes, ha ez lesz az új határozat. 

Ráadásul ez megint erre a tanévre szól, mert ezt tanévenként kellene elfogadni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Javaslom a határozatba foglalni, azt is, hogy csak az 

kaphatja a beiskolázási segélyt, akinek állandó lakcímmel rendelkezik a község területén és a 

tartózkodási hellyel rendelkezők ne legyenek jogosultak a támogatásra. 

 

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

ellenszavazat nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

120/2012. (VIII.29.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

a 2012/2013-as tanévre az endrefalvai Általános Iskola és Óvoda intézménybe 

járó endrefalvai lakóhelyű tanulóknak ingyenesen biztosítja a tankönyveket. 

Azon endrefalvai állandó lakcímmel rendelkező, eljáró általános iskolás 

tanulók törvényes képviselője részére, akik nem részesülnek rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben a 2012/2013. tanévre 7.000 Ft beiskolázási 

támogatást állapít meg, amennyiben az alábbi kritériumoknak a kérelmező 

megfelel: 

- a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege - 

egyedülálló szülő esetén - 39.900 Ft és 100.000 Ft között van, vagy 

- a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege - 

nem egyedülálló szülő esetén - 37.050 Ft és 100.000 Ft között van, 

- a gyermek nem évismétlésre kötelezett, 

- a gyermek nem magántanuló, 

A támogatás 2012.09.30. napig beadott kérelem esetén állapítható meg, 

amelyhez mellékelni szükséges a gyermek iskolai látogatási igazolását, 

valamint az előző tanév végi bizonyítványának másolatát. 
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A beiskolázási segély a gyermek iskoláztatásával kapcsolatos kiadásokra 

fordítható (ruházat, cipő, tankönyv, tandíj, vizsgadíj). Az erről szóló 

számlamásolatot a felhasználást követő 30 napon belül, de legkésőbb 

2012.11.30-ig a hivatalban a kérelmező köteles bemutatni. (A számla a 

kérelmező nevére kell, hogy szóljon.) Amennyiben a felhasználását a kérelmező 

nem igazolja, a jövőben beiskolázási segélyben nem részesülhet, továbbá a 

jogtalanul felhasznált beiskolázási segélyt VISSZA KELL FIZETNI! 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás kifizetésről 

gondoskodjon. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület, polgármester 

 

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

ellenszavazat nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

121/2012. (VIII.29.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

a 2012/2013-as tanévre azon endrefalvai állandó lakcímmel rendelkező, 

középiskolás, vagy OKJ képzésben részt vevő tanuló törvényes képviselője 

részére, aki nem részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben a 

2012/2013. tanévre 15.000 Ft beiskolázási támogatást állapít meg, 

amennyiben az alábbi kritériumoknak a kérelmező megfelel: 

- a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege - 

egyedülálló szülő esetén - 39.900 Ft és 100.000 Ft között van, vagy 

- a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege - 

nem egyedülálló szülő esetén - 37.050 Ft és 100.000 Ft között van, 

- a gyermek nem évismétlésre kötelezett, 

- a gyermek nem magántanuló, 

A támogatás 2012.09.30. napig beadott kérelem esetén állapítható meg, 

amelyhez mellékelni szükséges a gyermek iskolai látogatási igazolását, 

valamint az előző tanév végi bizonyítványának másolatát. 

A beiskolázási segély a gyermek iskoláztatásával kapcsolatos kiadásokra 

fordítható (ruházat, cipő, tankönyv, tandíj, vizsgadíj). Az erről szóló 

számlamásolatot a felhasználást követő 30 napon belül, de legkésőbb 

2012.11.30-ig a hivatalban a kérelmező köteles bemutatni. (A számla a 

kérelmező nevére kell, hogy szóljon.) Amennyiben a felhasználását a kérelmező 

nem igazolja, a jövőben beiskolázási segélyben nem részesülhet, továbbá a 

jogtalanul felhasznált beiskolázási segélyt VISSZA KELL FIZETNI! 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás kifizetésről 

gondoskodjon. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület, polgármester 

 

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

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

122/2012. (VIII.29.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

a 2012/2013-as tanévre azon endrefalvai állandó lakcímmel rendelkező, 

felsőfokú szakképzésben részt vevő tanuló / törvényes képviselője részére, 

aki nem részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben a 2012/2013. 

tanévre 25.000 Ft beiskolázási támogatást állapít meg, amennyiben az alábbi 

kritériumoknak a kérelmező megfelel: 

- a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege - 

egyedülálló szülő esetén - 39.900 Ft és 100.000 Ft között van, vagy 

- a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege - 

nem egyedülálló szülő esetén - 37.050 Ft és 100.000 Ft között van, 

- a gyermek nem évismétlésre kötelezett, 

- a gyermek nem magántanuló, 

A támogatás 2012.09.30. napig beadott kérelem esetén állapítható meg, 

amelyhez mellékelni szükséges a gyermek iskolai látogatási igazolását, 

valamint az előző tanév végi bizonyítványának másolatát. 

A beiskolázási segély a gyermek iskoláztatásával kapcsolatos kiadásokra 

fordítható (ruházat, cipő, tankönyv, tandíj, vizsgadíj). Az erről szóló 

számlamásolatot a felhasználást követő 30 napon belül, de legkésőbb 

2012.11.30-ig a hivatalban a kérelmező köteles bemutatni. (A számla a 

kérelmező nevére kell, hogy szóljon.) Amennyiben a felhasználását a kérelmező 

nem igazolja, a jövőben beiskolázási segélyben nem részesülhet, továbbá a 

jogtalanul felhasznált beiskolázási segélyt VISSZA KELL FIZETNI! 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás kifizetésről 

gondoskodjon. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület, polgármester 

 

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

ellenszavazat nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

123/2012. (VIII.29.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

a 2012/2013-as tanévre az endrefalvai állandó lakcímmel rendelkező, 

főiskolai, egyetemi nappali, alapképzésben részt vevő hallgató részére a 

2012/2013. tanévre 50.000 Ft beiskolázási támogatást állapít meg, 

amennyiben az alábbi kritériumoknak a kérelmező megfelel: 

- a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege – nem 

haladja meg a 100.000 Ft-ot, 

- a hallgató az első diplomáját szerzi meg. 

A támogatás 2012.09.30. napig beadott kérelem esetén állapítható meg, 

amelyhez mellékelni szükséges a hallgató iskolai látogatási igazolását, 

valamint az előző tanév végi bizonyítványának másolatát. 

A beiskolázási segély a tanulmányokkal kapcsolatos kiadásokra fordítható 

(ruházat, cipő, tankönyv, tandíj, vizsgadíj). Az erről szóló számlamásolatot a 

felhasználást követő 30 napon belül, de legkésőbb 2012.11.30-ig a hivatalban a 

kérelmező köteles bemutatni. (A számla a kérelmező nevére kell, hogy szóljon.) 
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Amennyiben a felhasználását a kérelmező nem igazolja, a jövőben beiskolázási 

segélyben nem részesülhet, továbbá a jogtalanul felhasznált beiskolázási segélyt 

VISSZA KELL FIZETNI! 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás kifizetésről 

gondoskodjon. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület, polgármester 

 

Homoki Gábor képviselő 20.30 órakor távozott az ülésről, a képviselő-testület létszáma 5 fő. 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az IPR-s pénzt most lehetett igényelni a 8 hónapra, 

melyet azonban mi folyamatosan felhasználtunk, így most egy összegben van annyi pénzünk, hogy 

tudunk egy komolyabb fénymásolót venni. A jelenlegi fénymásolóval nagyon sok papírt pazarolunk 

el és a javításra is sokat költünk egy évben. Már egy jobb minőségű fénymásoló, amely színes 

másolatokat is tud A/3-as méretben nyomtatni 800.000 Ft körül van. Már két árajánlatot kaptunk, 

három cégtől kértünk. A harmadik még nem adott, de a másik kettő már jelezte, hogy hajlandók 

további engedményeket adni az árból.  

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

124/2012. (VIII.29.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

maximum bruttó 800.000 Ft összegben fénymásolót szerez be. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 3 árajánlat bekérése 

után a cégekkel tárgyaljon és a legkedvezőbb árat adó cégtől a fénymásológépet 

megrendelje és arra üzemeltetési szerződést kössön. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Már említettem, hogy az 5/2012.(III.1). rendelet alapján 

kért támogatásnak köszönhetően traktort tudunk beszerezni. Kértem árajánlatokat, kérem a 

képviselő-testület felhatalmazását, hogy a traktort és a tartozékokat megvásárolhassuk.                            

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

125/2012. (VIII.29.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az önkormányzati felzárkóztatási támogatás 

igénybevételének részletes feltételeiről szóló 5/2012. (III.1.) BM rendelet alapján 

elnyert eszközöket - árajánlat bekérése és tárgyalás után - beszerezze. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 
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Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A tűzoltóság jelezte, hogy szüksége lenne a jövő évi 

támogatásunkból 50.000 Ft-ra mivel az idei pályázati elszámolás miatt nem maradt pénzük a 

gázszámla kifizetésére, valamint a tűzoltó autó biztosítására. 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

126/2012. (VIII.29.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

az Endrefalvai Önkéntes Tűzoltó Egyesületet (székhely: 3165 Endrefalva, 

Besztercebánya út 53., képviselője: Bartos József) 50.000 Ft (azaz ötvenezer 

forint) összegű vissza nem térítendő támogatásban részesíti a 2012. évi 

költségvetése terhére. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 

 

Több hozzászólás nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 21
00

 órakor bezárta, az ülés zárt ülés 

keretén belül folytatódott. 

 

 

K.m.f. 

 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes      Vincze Nikolett 

polgármester                                                                                   körjegyző 


