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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án, 

szerdán 17
00

 órakor, az önkormányzat hivatalának tárgyalótermében megtartott rendes ülésről. 

 

Jelen vannak: (a jelenléti ív szerint) 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

Papp Gábor alpolgármester 

Homoki Gábor képviselő (20.30 óráig) 

Csonka Tímea képviselő 

Deák Sándorné képviselő 

Holecz Sándorné képviselő (20.00 órától) 

Józsa Zoltán képviselő 

Vincze Nikolett körjegyző, jegyzőkönyv-vezető 

Rácz Tamásné, Endrefalvai RNÖ elnök (17.55 óráig) 

Tamás Gábor, rendőrkapitány helyettes (17.55 óráig) 

 

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

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

 

órakor megnyitja. Jegyzőkönyv-vezetőnek javasolja Vincze Nikolett körjegyzőt, valamint javasolja a 

napirendi pontok módosítását. Mivel a Polgárőrség képviselője nem jelent meg és írásos 

előterjesztést sem adott le, javasolja a 2. napirendi pont levételét a napirendről. 

 

Eredeti napirend javaslat: 

1. Tájékoztató a Szécsényi Rendőrkapitányság (körzeti megbízottak) tevékenységéről 

Előterjesztő: dr. Ludvai Dezső József rendőrkapitány, körzeti megbízottak 

2. Tájékoztató a Polgárőrség tevékenységéről 

Előterjesztő: Oláh János, az egyesület elnöke 

3. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

4. Az Önkormányzat Szándéknyilatkozata arról, hogy a közoktatási intézmény működtetését 

át kívánja-e vállalni az államtól a rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a 

következő naptári évben kezdődő tanévtől 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

5. Előterjesztés az egyes anyakönyvi eljárásokról szóló rendelet megalkotására 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

6. Idősek napjának előkészítése 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

7. Egyebek 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

8. Egyéni kérelmek (Zárt ülés keretén belül) 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Módosított napirend javaslat: 

1. Tájékoztató a Szécsényi Rendőrkapitányság (körzeti megbízottak) tevékenységéről 

Előterjesztő: Tamás Gábor rendőrkapitány-helyettes 

2. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

3. Az Önkormányzat Szándéknyilatkozata arról, hogy a közoktatási intézmény működtetését 

át kívánja-e vállalni az államtól a rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a 

következő naptári évben kezdődő tanévtől 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
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4. Előterjesztés az egyes anyakönyvi eljárásokról szóló rendelet megalkotására 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

5. Idősek napjának előkészítése 

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 Szécsényi Rendőrkapitányság (körzeti megbízottak) tevékenységéről 

Előterjesztő: Tamás Gábor rendőrkapitány-helyettes 
 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az első napirendi pont a szécsényi rendőrkapitányság 

tájékoztatója. Köszöntöm Tamás Gábor rendőr százados urat, a szécsényi rendőrkapitányság 

képviseletében. Az írásos anyagot mindenki megkapta, van szóbeli kiegészíteni valója a rendőr 

százados úrnak? 

Tamás Gábor, rendőrkapitány helyettes: Tisztelt polgármester asszony, képviselő-testület és 

jegyző hölgy engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Tamás Gábor rendőr százados a közrendvédelmi 

és közlekedési osztály vezetője, egyben a kapitányság vezetőjének a helyettese vagyok. A kapitány 

úrtól azt a feladatott kaptam, hogy a mai napon jelenjek meg Önök előtt és számoljak be a 

rendőrkapitányság 2011. évi és 2012/I. félévi tevékenységéről, munkájáról. Mindannyian 

megkapták a beszámolót, így ezt én csak kiegészíteni szeretném néhány szóban. Főleg azzal, hogy 

mik a jövőbeni terveink. A rendőrkapitány úrral mind a ketten új vezetők vagyunk a 

rendőrkapitányság életében. 2012. január hónapban vettük át a kapitányság vezetését. És úgy 

gondoljuk, az elődeink munkáját tovább folytatva azon dolgoznánk, hogy az endrefalvai lakosoknak 

a biztonságérzete, a közbiztonságba fektetett bizalma minél kedvezőbben pozitív irányba mozduljon 

el. Mind a beszámolóban is látták, hogy Endrefalva település a többi településhez képest bűnözés, 

bűnelkövetők szempontjából veszélyeztetett településként mérhető fel és tartjuk is nyilván. Létezik 

a rendőrségen a lakosság szubjektív biztonságérzetét elősegítő program, amelyben szintén 

veszélyeztetett településként tartjuk számon Endrefalvát. Ugye látják, hogy 88 bűncselekmény 

történt 2011-ben és 25 bűncselekmény 2012/I. félévében. A kapitányságnak a bűnügyi számát, 

ismertté vált bűncselekmények számához is viszonyítva látják, hogy hol áll a település. 2011-ben 

671 bűncselekményt regisztráltunk, míg 2012/I-ben 308-at, tehát 2012-ben valamelyest visszaesett 

a bűnelkövetések száma. Viszont a május és júniusi hónapban egy erős kiugrás volt tapasztalható, 

amikor is főleg a vagyon elleni bűncselekmények száma növekedett meg, egyébként mind a 

település, mind a kapitányság egész illetékességi területén. Hogy ez minek volt köszönhető, 

bizonyos társadalmi változásoknak elsősorban, vagy csak a nyári időszaknak, az pontosan nem 

mérhető fel, de ez elég nagy megterhelést jelent a kapitányság számára. Ha a bűncselekmények 

eloszlását nézzük, a vagyon elleni bűncselekmények a legjellemzőbbek, így Endrefalván is. Főként 

a lakatlan házakba történő betörésekről, az udvarokról a különféle tárgyak, a különböző 

fémhulladékok, a csatorna fedelek, kerítéseknek az eltulajdonítása, ami jellemző, de előfordulnak 

közrend elleni bűncselekmények is, és sajnos nem ritka a személyek elleni testi sértés, illetve a 

garázdaság bűncselekmények elkövetése sem Endrefalván. 2012. áprilisában hatályba lépett a 2012. 

évi II. törvény, az új szabálysértési törvény, amely egységes szerkezetbe foglalta a szabálysértéseket 

és az azzal kapcsolatos eljárásokat. A tulajdon elleni szabálysértések régebben jegyzői hatáskörbe 

tartoztak, ez most már a rendőrség hatáskörébe tartozik elég régóta és ezzel az új törvénnyel 

nagyobb hatáskört kapott a rendőrség. Például csak egyet említve, bármely szabálysértés elkövetése 

esetén a rendőrhatóság helyszíni bírságot szabhat ki 5.000,- Ft-tól 50.000,- Ft-ig, illetve ez már 
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korábban is működött, de a szabálysértés esetén őrizetbe vételre is van lehetőség, gyorsított eljárás 

keretein belül tudjuk az elkövetőt bíróság elé állítani. Illetőleg, ami nagyon fontos ezzel 

kapcsolatban, amennyiben minősítő körülmény nem merül fel, akkor a szabálysértési értékhatár 

50.000,- Ft-ig emelkedett, tehát 50.001,- Ft-tól bűncselekmény, kivéve abban az esetben, ha - 

hétköznapi nyelven - betörést követtek el, vagy bekerített helyről, vagy zsebtolvajlás útján követik 

el ezeket a bűncselekményeket. Az utóbbiak esetén értékhatártól függetlenül bűncselekményben fog 

a rendőr hatóság eljárni. A településen körzeti megbízotti csoport működik 5 fővel, jelen pillanatban 

1 fő hiány van a csapatból, amelyet majd szeretnénk hamarosan feltölteni, hogy teljes létszámmal 

működjenek. A csoportnak a székhelye Endrefalva és szeretném ezúton is megköszönni, ezt a 

csodálatos irodát, amelybe a múltkor a kapitányságvezető úrral volt alkalmunk bemenni. Úgy 

gondolom, hogy a településen a képviselő-testület mindent megtesz azért, hogy a rendőreink 

megfelelő színvonalon láthassák el a munkájukat és ezt szeretném is megköszönni. Viszont több 

település is tartozik - majdnem 7.500 lakos - ehhez a csoporthoz, jelen pillanatban 4 főhöz. Elég 

nehéz tartani azt, hogy folyamatos jelenlétet biztosítsunk ezeken a településeken. Próbáljuk a 

járőrszolgálatot is mozgósítani ebbe az irányba, hogy mégis a veszélyeztetett településeken minél 

többet legyenek jelen a kollégáink, de néhány akadályba ütközünk. A jövőbeni projektről is 

szeretnék egy kicsit beszélni. A körzeti megbízotti szolgálat átalakítását szervezzük jelen 

pillanatban, ez folyamatban van, ami azt jelenti, megmaradnak a körzeti megbízotti csoportok, de 

újra a településért felelős KMB-s kijelölése fog megtörténni. Tehát lesz egy körzeti megbízottja a 

településnek, aki kifejezetten az endrefalvai lakosokkal, hivatallal, intézmények vezetőivel fog 

kapcsolatot tartani és itt fog elsősorban szolgálatot ellátni a településen. A fogadóórák 

megszervezése és megtartása újra elkezdődik, amelyre tudomásom szerint nagy igény lenne. 

Nagyon jó a kapcsolat a hivatallal és az önkormányzattal, de a polgárőrség esetében meg szeretném 

jegyezni, hogy tevékenységük szinte csak a rendezvények biztosítására korlátozódik. A 

reményeimet fejezem ki, hogy a jövőben, ebben pozitív irányú elmozdulás fog történni. A 

rendőrség részéről ezt támogatnám, hiszen a polgárőrség a rendőrség szeme. Hatékonyabban 

lehetne az elkövetőkkel szemben fellépni. Problémát okoznak a lakatlan házak és a 22-es út 

áthaladása. Jó a kapcsolat, de még mindig bizalmatlanok a rendőrséggel. Köszönöm szépen, hogy 

meghallgattak. És kívánok a jövőbeni munkájukhoz sok sikert és jó egészséget. 

Deák Sándorné képviselő: Kaptunk ígéretet a rongyfűtéssel kapcsolatban. Hogy tudnának nekünk 

valamit segíteni? A község területén megemelkedett rongyfűtések számának csökkenése, 

megszüntetése érdekében kérnénk a segítségüket. 

Tamás Gábor, rendőrkapitány helyettes: Megértem a problémát, ha konkrét információ van, akkor 

tudunk eljárni, mivel a törvény meghatározza a rendőröknek, hogy mely esetekben mehet be 

magánlakásokba. Tehát ha az önkormányzat nem tud mit csinálni, és minket hívnak, mi kijövünk és 

megpróbálunk beszélni a tulajdonossal. Nehéz és kényes ennek a szankcionálása is. Maradjunk 

annyiban, hogy intézkedést foganatosítanak. Ha bevallja valaki, akkor szabálysértési eljárást 

indítanak a kollégák és Kormányhivatal fogja kiszabni a büntetést. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Tudjuk, hogy nem egyszerű, hiszen már több éve gondot 

okoz a község területén főleg szeptember környékétől. 

Deák Sándorné képviselő: Látható, hogy mennyire romlik a lakosság egészségügyi állapota. 

Tamás Gábor, rendőrkapitány helyettes: Utána nézünk, hogy a törvény milyen lehetőségeket nyújt 

ennek a kérdésnek a megoldásához és a rendőrség ebben partner lesz. Az eredményről a jegyző 

hölgyet fogom tájékoztatni. 

Vincze Nikolett körjegyző: A rendőrkapitány helyettes úrnak a körzeti megbízottak tudnak 

információval szolgálni, hogy eddig miket tettünk az ügyben, a gyakorlatban az ilyen esetek eddig, 

hogyan zajlottak le. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A buszmegállókra kérném, hogy jobban figyeljenek oda, 

hiszen a fiatalok késő estig ott szemetelnek nap, mint nap. 

Tamás Gábor, rendőrkapitány helyettes: Igen, ez már régóta problémát okoz, figyelünk rá. Ezért is 

szeretnénk, ha a KMB-s több időt tölthetne a faluba. 
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Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A hivatali helységekkel együtt azért került felújításra a 

KMB-s iroda is, mert mi is azt szeretnénk, hogy többet legyenek itt a körzeti megbízottak. 

Józsa Zoltán képviselő: Örülnék, ha újra lenne a településen körzeti megbízott, hiszen számos 

előnye van, ha látják a lakosok a rendőri jelenlétet, ha közöttük van a rendőr nap, mint nap, több 

információhoz juthat akár egy-egy nyomozás során is. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Köszönjük a beszámolót, szavazásra bocsátom. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

140/2012. (IX.26.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek 

megfelelően megtárgyalta és elfogadta az Szécsényi Rendőrkapitányság a 

Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4) bekezdése szerinti 2011. 

évről szóló beszámolóját. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 

 

Rácz Tamásné, az Endrefalvai RNÖ elnöke és Tamás Gábor, rendőrkapitány helyettes 17.55 órakor 

távoztak az ülésről. 

 

2. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az általános iskolába az iskolatejre új szerződést 

kötöttünk, mert az új szolgáltató ugyanolyan feltételek mellett, nagyobb választékot kínált. A 

Gyerekházba felvettük a 2 embert, a pályázattal kapcsolatban a hiánypótlást már benyújtottuk, még 

az eredményt nem tudjuk. A közbiztonsági pályázaton viszont nem nyertünk. Az árvizes pályázatra 

benyújtottuk a második kifizetési kérelmet, már a végelszámolást intézzük. Még pár számla van 

ezzel kapcsolatban, amit ki kell fizetni, pl. projektmenedzser, nyilvánosság, stb. Megjelent tegnap 

egy új pályázat, amelyben az orvosi rendelő épületét fel lehetne újítatni, ez egy 100 %-os támogatás 

lenne. Az akadálymentesítést már régen meg kellett volna oldani, de saját erőből nem tudtuk 

megvalósítani, hiszen csak egy lift 2 millió forint és akkor még ott van az akadálymentes wc hiánya, 

a mozgáskorlátozott parkoló is. A Besztercebánya úti járdát még mindig nem tudtuk a nevünkre 

íratni, mert annyit változtak a jogszabályok 2004 óta, hogy nagyon nehezen megy az ügyintézés. 

Most voltak ellenőrizni, de sajnos minden törekvésem ellenére ugyanazt tudták leírni, hogy még 

mindig nem került az önkormányzat nevére, de az eddigi intézkedéseim nyomait már fel tudtam 

mutatni. Megjelent a Hírmondó, próbáltunk minél több információt belesűríteni. A közmunkáról 

annyit szeretnék elmondani, hogy ígéretek voltak, de nem történt semmi és ezért is indítottuk el a 

közérdekű önkéntes tevékenységet. 68 ember jött szerződést aláírni. A legtöbb ember szeptember 1 

és december 31 között vállalt munkát. A jelentkezők közül 17 ember nem jelent meg a 

munkakezdésnél. Kistérségi ülésen a társulási megállapodásokról szerettünk volna beszélni, de a 

tanács úgy döntött, hogy a rendelkezésre álló információk alapján nem lehet dönteni. Egy 

rendkívüli ülést tartottunk Nógrádsipeken szeptember 20-án. A munkaszervezetet megszüntettük, 

de a társulás maradt. A gesztor önkormányzat, azaz Szécsény Város Önkormányzata elvállalta, 

hogy a társulás megszüntetésével járó feladatokat elvégzi. A kistérségi társulás viszont nem 

szüntethető meg, mert vannak olyan pályázatok, amelyek még folyamatban vannak. A 

Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatban a 60 napos haladékot az előírások teljesítésére elfogadták, 

próbáltunk benne intézkedni, nagyon bíztunk a pályázatban is, de nem sikerült. 
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Próbáltunk helyettesítést keresni a kistérségnél, de nem tudnak segíteni. Most a Gyámhivatal felé le 

kell írni, milyen intézkedéseket tettünk eddig. Holnap 10 órától a járási hivatalokról lesz 

tájékoztatás, illetve országos polgárvédelmi gyakorlat is lesz. Az óvodában volt szülőértekezlet, 

amelyen az intézményvezető mellett a körjegyző és én is részt vettem. A járda ügyben kérem újra a 

testület határozatait.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

141/2012. (IX.26.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatósága (3100 Salgótarján, 

Meredek út 31., mint Átadó) és Endrefalva Község Önkormányzata (mint 

Átvevő) között létrejövő előzetes megállapodást az MNV Zrt. és a Magyar 

Közút Nzrt. jogelődjeivel kötött 300034/1998/0100 számú Vagyonkezelési 

Szerződésben meghatározott 528/1 hrsz, 528/2. hrsz., valamint az 528/3. hrsz. 

közterületi ingatlanok átadás-átvétele tárgyában. 

A megállapodás tartalmazza az ingatlanok helyi közúttá történő átminősítése 

érdekében az átadás feltételeit, az átmeneti intézkedéseket, továbbá az 

átadással kapcsolatban az Átadót, valamint az Átvevőt illető jogok és terhelő 

kötelezettségek gyakorlásának rendjét. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az út átadás-átvétellel 

kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására, valamint az átadás-átvételhez 

szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

142/2012. (IX.26.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Magyar Állam tulajdonában és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 

vagyonkezelésében lévő Endrefalva 528/4. helyrajzi számú ingatlan teljes 

szakaszának átadás-átvétele tárgyában készült előzetes megállapodás 

tervezetét. 

A megállapodás tartalmazza az ingatlanok helyi közúttá történő átminősítése 

érdekében az átadás feltételeit, az átmeneti intézkedéseket, továbbá az 

átadással kapcsolatban az Átadót, valamint az Átvevőt illető jogok és terhelő 

kötelezettségek gyakorlásának rendjét. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az út átadás-átvétellel 

kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására, valamint az átadás-átvételhez 

szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
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3. Az Önkormányzat Szándéknyilatkozata arról, hogy a közoktatási intézmény működtetését 

át kívánja-e vállalni az államtól a rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a 

következő naptári évben kezdődő tanévtől 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Mindenki megkapta az előterjesztést, van-e valakinek 

kérdése az írásos anyaggal kapcsolatban? 

Homoki Gábor képviselő: Ha az állam átvesz minket januártól, jó lenne, ha az intézményfenntartó 

társulás megmaradna, és az óvoda is velünk jönne. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az államnál marad a normatíva és ezen kívül még az 

önkormányzattól a bevételei egy részét is elvonja majd. Az óvodánál a bérek 100 %-át ide adják, 

plusz adnak 54.000,- Ft-ot gyerekekként egy évre, az olyan 3.000.000,- Ft és abból kell működtetni 

az óvodát. Minden dologi eszköz beszerzése az állam feladata, de a nagyobb munkák, pl. felújítás 

már a tulajdonos, azaz önkormányzati feladat. Pályázni nekünk kell. Most mi ingyenes használatra 

adjuk át az iskolát. 

Homoki Gábor képviselő: Az üzemeltetés egy bizonyos százalékát sem tudja az önkormányzat 

felvállalni. 

Vincze Nikolett körjegyző: A szándéknyilatkozat csak akkor szükséges 3.000 fő alatti településnek, 

ha a továbbiakban is működtetni szeretné az iskolát, azonban fontosnak tartom, hogy határozzon 

erről a testület, hiszen ha nincs döntés, olyan mintha nem is tárgyalta volna. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

143/2012. (IX.26.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (24) bekezdés a) pontja 

szerint, mint 3.000 főt meg nem haladó lakosságszámú település nyilatkozik, 

hogy az önkormányzat az illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló 

valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési 

intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt. 76. §-a 

szerinti működtetését vállalni nem tudja. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 

 

 

4. Előterjesztés az egyes anyakönyvi eljárásokról szóló rendelet megalkotására 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

 

Vincze Nikolett körjegyző: Az előterjesztést és a rendelet-tervezetet mindenki megkapta, ezért csak 

röviden ismertetem, hogy rendeletet kell alkotni arról, ha valaki hivatali időn túl, vagy hivatali 

helyiségen kívül, szeretne anyakönyvi eseményt lebonyolíttatni. Ezen esetekben díjat határozhat 

meg a testület. Az ajánlott díjakon lehet módosítani.  

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Szerintem a díjak megfelelőek. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
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Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2012.(X.01) önkormányzati rendelete 

az egyes anyakönyvi eljárásokról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

5. Idősek napjának előkészítése 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Szeretném kérni a véleményeteket, hogy az idén 

tartsunk-e idősek napját. Falunapot nem tartottunk. 

Deák Sándorné képviselő: Nagyon kevés öreg van. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Sok öregünk van, csak kevesen jönnek el a rendezvényre. 

260 körüli az idősek száma és 130 körüli, akik visszajeleznek és 60-an szoktak eljönni. 

Homoki Gábor képviselő: Ha pedig kivisszük, akkor mindenki kap, és nagyon örülnek neki. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Készítessünk a részükre egy 1.500,- Ft értékű csomagot 

és majd a képviselő-testület átadja a lakosoknak. Akkor az október 8-i héten ki is tudnánk hordani. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

144/2012. (IX.26.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

2012. évi endrefalvai idősek napja ünnepség előkészítéséről szóló 

előterjesztést. A képviselő-testület úgy határozott, hogy az Endrefalván állandó 

lakcímmel rendelkező 65 éven felüli idős emberek 1.500 Ft/fő értékben 

ajándékcsomagban részesüljenek, melynek átadására az IDŐSEK 

VILÁGNAPJA után kerüljön sor. 

Az Idősek Napi ünnepséget a képviselő-testület az idén anyagi helyzetére való 

tekintettel nem tartja meg. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtegye. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 

 

 

6. Egyebek 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

A) Kelet-Nógrád Hulladékgazdálkodási Társulás 

Vincze Nikolett körjegyző: Felvették önkormányzatunkat is a Kelet-Nógrád Hulladékgazdálkodási 

Társulásba, mellyel kapcsolatban újabb döntés meghozatala szükséges. A 6/2012. (III.1.) BM 

rendelet alapján a pályázati önerőhöz támogatást kívánnak szerezni, melyhez szintén kell döntés a 

pályázati önerő biztosításához. Erről szeptember 27.-ig kell dönteni, hogy a pályázatot el tudják 

indítani. 

 

 

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

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

145/2012. (IX.26.) számú határozata 

A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 

KEOP-7.1.1.1/09-11-2011-0001 pályázatához biztosítandó önerőről 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kelet-Nógrád Térségi 

Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-7.1.1.1/09-11-2011-0001 azonosító számú, „Kelet-

Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése” című pályázatához, mint a Társulás 

tagja összesen 9.308 Ft saját forrást biztosít 2012. évi költségvetésében. 

 

A fejlesztés költségei és forrásai: 

 

A projekt 

tervezett 

befejezése 

A projekt nettó 

összköltsége 

(Ft) 

A projekt pénzügyi forrásai 

2012. év 2013. év 

Tagok által 

biztosított 

önerő 

(Ft) 

Pályázati 

támogatás  

(Ft) 

Tagok által 

biztosított 

önerő (Ft) 

Pályázati 

támogatás 

(Ft) 

2013.05.15. 62 050 000 5 505 296 31 194 704  3 802 704 21 547 296 

 

 Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

B) Telefonszabályzat 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Amihez a hozzájárulást kérnénk egy telefonszabályzat 

kidolgozása. Kilenc telefonunk van, amelyekkel egymás között ingyen beszélhetnek a dolgozók. 

Vincze Nikolett körjegyző: Kellene egy felhatalmazás, hogy ezeknek a telefonoknak a számláját az 

önkormányzat fizeti. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Arra gondoltunk, hogy például limitáljuk azt az összeget, 

amit az önkormányzat még kifizet. Az önkormányzat fizeti az adót is. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

146/2012. (IX.26.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy az alábbi mobil telefonok számláit 100 %-ban megtéríti: 

1. Általános Iskola és Óvoda, endrefalvai óvodai tagintézménye 

2. Általános Iskola és Óvoda, endrefalvai iskolája 

3. Alapszolgáltató Központ (intézményvezető) 

4. Alapszolgáltató Központ (családgondozó) 

5. Önkormányzat hivatala (pénzügyi csoport) 

6. Önkormányzat hivatala (igazgatási csoport) 

7. Polgármester 

8. Hivatalsegéd 

9. Védőnői Szolgálat (védőnő) 

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

telefonhasználatok szabályait kidolgozza. 
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Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester, körjegyző 

 

Holecz Sándorné képviselő 20.00 órakor megérkezett az ülésre, a testület létszáma 7 fő. 

 

C) Polgármester és hivatalsegéd Cafetériája 

Vincze Nikolett körjegyző: A polgármester és hivatalsegéd cafetériáját a testület még csak a 

költségvetési rendeletében rögzítette, így javaslom a köztisztviselőkkel azonos mértékű juttatás 

meghatározását és az élő szabályzat kiterjesztését rájuk is. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

147/2012. (IX.26.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy határozott a 

polgármester és a hivatalsegéd 2012. évi cafetéria-juttatását 200.000,- forint 

összegben határozza meg, mely tartalmazza a juttatás járulékait is. 

A polgármester és a hivatalsegéd cafetéria-juttatására a körjegyzőségre 

vonatkozó cafetéria-szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 

 

D) Lomtalanítás 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ismét elérkezett az ősz, a lomtalanítás időszaka, 

októberben ismételten lomtalanítást szeretnénk szervezni a 13-14-ei hétvégére gondoltam, hogy a 

mindenszentek és a hidegek előtt mindenki megtisztíthassa az udvarát. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

148/2012. (IX.26.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy 2012. október 13-án és 14-én lomtalanítást szerez. A lomtalanítással járó 

költségek fedezetét az önkormányzat 2012. évi költségvetéséből, a 

talajterhelési díj beszedési számlára befolyt összegből biztosítja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 

 

E) Temető nyitva tartása 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Problémát okoz a temető esetében, hogy a gépkocsik nem 

tudnak felmenni. Arra gondoltam, hogy minden szombaton nyitva lehetne reggeltől estig, és 

mindenszentek előtt egy nappal, hogy a virágokat a hozzá tartozók el tudják helyezni a sírokon, de 

mindenszentek napján legyen zárva a nagy tömeg miatt. 

 

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 

149/2012. (IX.26.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy az új temető nagykapu nyitva tartása és gépjárművel történő behajtása 

szombaton 8-20 óráig lehetséges, illetve ettől eltérően csak előzetes bejelentés 

alapján lehetséges 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 

 

F) Térítési díjak az óvodában 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az óvodában étkező gyermekek számára az étkezés 

ingyenes, mert minden gyermek gyermekvédelmi támogatásban részesül. Javaslom, hogy az 

óvodában azokak is legyen ingyenes az étkezés, akik nem részesülnek gyermekvédelmi 

kedvezményben, vagy időközben lejár, de az újabb jogosultság még nem lett megállapítva. Ezt 

egyébként már a szülők is egyre jobban figyelemmel követik, továbbá az óvodában is felhívják rá a 

figyelmet. A gond azokkal az óvodásokkal van, akiket lejelentenek, hogy másnap viszik, 

megrendelik számukra az ebédet, de a szülő valamiért nem viszi mégsem a gyermeket. Az ebédet 

pedig már nem tudjuk lemondani. Ez nagyon sok pénzébe kerül az önkormányzatnak, így javaslom, 

hogy nyomatékosan hívjuk fel a szülők figyelmét arra, hogy időben jelezzék gyermekük 

távolmaradását is, továbbá ennek megfelelően történjenek az étkezések megrendelései is. 

Holecz Sándorné képviselő: Tehát ez azt jelenti, hogy ha nem szól a szülő. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen. A gyermekeknek ingyenesen kell biztosítani az 

étkeztetést, de valahogy ennek is gátat kell szabni, úgyhogy utána fogunk járni, hogy ilyen 

esetekben, hogyan lehet szankcionálni. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

150/2012. (IX.26.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy a 2012/2013. évben ingyenesen biztosítja azon endrefalvai állandó 

lakóhellyel rendelkező, az Általános Iskola és Óvoda endrefalvai 

tagóvodájában étkező gyermekek számára is az étkeztetést, akik nem 

részesülnek gyermekvédelmi kedvezményben. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tájékoztató levélben 

hívja fel a szülők és az óvodapedagógusok figyelmét, hogy a gyermekek 

óvodai távollétét előre jelezzék és az étkezések megrendelését ennek 

megfelelően időben korrigálják.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 

 

G) Orvosi rendelő terveztetése 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Új pályázat jelent meg az orvosi rendelők felújítására. 

100 %-os finanszírozású. Szeretném, ha megpályáznánk, de ehhez tervek kellenek.. Kérem a 

testület felhatalmazását, hogy elkezdhessem terveztetni az épület felújítását, melyet 

akadálymentesíteni is kellene. 
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Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

151/2012. (IX.26.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a természetben a 3165 Endrefalva, Besztercebánya út 45. 

számon található, 1/1 tulajdon arányban a tulajdonában álló orvosi rendelő 

épületének felújítása és akadálymentesítése érdekében a terveztetést elindítsa 

és a szükséges intézkedéseket megtegye egy pályázat benyújtása érdekében. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 

 

H) Szociális rendelet módosítása 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Már máskor is szó volt a temetési segélyről. A képviselő-

testület álláspontja, hogy ezt minél szélesebb körben kapják a lakosok, így javaslom a jövedelmi 

határt az öregségi nyugdíjminimum négyszeresére emelni. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2012.(X.01) önkormányzati rendelete 

a helyi szociális igazgatásról szóló 

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

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

I) Iskolaháló 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Egy nagyon szép beszámolót olvastam a minap az 

iskolahálós pályázatunkról, melynek címe: Czinka Panna gyermekei – Hátrányból előnyt művészeti 

neveléssel. Szeretném, ha jegyzőnő felolvasná nektek a szubjektív véleményről szóló részt. Én is 

nagyon meghatódtam, úgyhogy fontosnak találom, hogy a testület is megismerje. 

 

Vincze Nikolett körjegyző felolvasta a pályázati beszámoló részét: 

„Amikor megtudtam, hogy Endrefalvára kell mennem, azt sem tudtam, hol keressem a térképen. 

Nehezen találtam meg a Nógrád megyei kis települést. Sok roma származású gyerek, közülük 

többségében „háromhás” (halmozottan hátrányos helyzetű) – kb. ennyi információm volt. Magam 

elé képzeltem egy lepukkant iskolát, elhanyagolt környezetet, és nem túl okos gyermekeket. És 

amikor beértem a faluba, az egyik ámulatból a másikba estem. Takaros kis házak, barátságos 

emberek, akik szívélyesen adtak útbaigazítást, amikor az iskola holléte felől érdeklődtem. 

A következő ámulatba az iskolához érve estem. Legoland? Meseország? Vagy valóság? – tettem fel 

a kérdéseket magamban. Gyönyörű udvar, az iskola színes falát a diákok által festett képek tették 

még vidámabbá, a gyerekek kíváncsian futottak felénk, hogy miben segíthetnek, kit keresünk. 

Kezdett lelkiismeret furdalásom lenni, amiért előítéletekkel jöttem a falucskába. S amint átléptem az 

iskola küszöbét, már nem is volt annyira meglepő a látvány: igényesség, patyolat tisztaság a 

tantermekben, szemléltető eszközök, berendezések tökéletes összhangja, finom papírillat fogadott. 
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Az, pedig már teljesen természetes volt, hogy az iskola igazgatójában, Antalné Varga Katalinban és 

a tanárokban, - akik ezt a „mesebeli iskolát” kialakították - izig-vérig igazi pedagógusokat 

ismertem meg, akik elkötelezve és a szakma iránti alázattal, hivatástudattal végzik a mindennapi 

munkájukat.  

Részt vettünk egy önismereti tréningen, amelybe minket is bevontak. A kezdeti megilletődöttség, 

amelyet a gyerekeknek az „idegenek” társasága okozott, kb. két perc múlva elmúlt. Csoportokat, 

párokat alkottunk, és rövid idő alatt sok mindent megtudtunk egymásról. Pl. mindegyik gyerekről 

kiderült az érdeklődési köre, mik a vágyai, hogyan szeretné teljesíteni. A gyerekeket nem sorolják be 

a „háromhás” kupacba, legyintve egyet rájuk, hanem mindegyiket külön személyiségként kezelik, 

mindegyik gyerekben megtalálják, amiben tehetséges, pl. sport, éneklés, kézügyesség, versmondás 

és ezen képességeiket fejlesztik.  

És talán nem véletlen, hogy az endrefalvai iskolába járt Radics Gigi is, aki a csodálatos 

énekhangjával kápráztatott el minket az elmúlt időszakban, és minden bizonnyal rajta keresztül 

nagyon sokan megtudják a világon, hogy létezik a Földön egy picike hely, amelyet 

Magyarországnak hívnak. . Egy másik iskolában - lehet - egy kislány lett volna a sok közül, aki 

szépen énekel az iskolai ünnepségen. Pontosítok: nem véletlen, hogy ebből az iskolából került ki a 

Radics Gigi! Kellett hozzá az az iskolai háttér, azok a pedagógusok, az a miliő, amelyet az istenháta 

mögötti kis település iskolájában megismertem.  

Minden gyereknek olyan iskolát, olyan pedagógusokat kívánok, mint amilyeneket Endrefalván 

megismertem.” 

 

Homoki Gábor képviselő: Én is nagyon meghatódtam, mikor olvastam. 

Papp Gábor alpolgármester: Igen, nagyon jól eső érzés. 

 

Több hozzászólás nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 20.30 órakor bezárta, az ülés zárt 

ülés keretén belül folytatódott. Az ülésről Homoki Gábor képviselő távozott, a testület létszáma 6 fő. 

 

 

K.m.f. 

 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes      Vincze Nikolett 

polgármester                                                                                   körjegyző 


