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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Endrefalva-Szalmatercs-Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségét alkotó Képviselő-

testületeinek 2012. október 18-án 17
00

 órakor, az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) - II. 

András Közösségi Házban (3165 Endrefalva, Besztercebánya út 4.) megtartott együttes testületi üléséről. 

 

Jelen vannak: (a jelenléti ív szerint) 

Endrefalva Község képviselő-testülete: 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

Papp Gábor alpolgármester 

Homoki Gábor képviselő (17
00

-tól 19
40

-ig) 

Józsa Zoltán képviselő 

Csonka Tímea képviselő 

Deák Sándorné képviselő 

Holecz Sándorné képviselő (19
00

-től) 

Szalmatercs Község képviselő-testülete: 

Szentes Dezső polgármester 

Szmorad László alpolgármester 

Szentes Dezsőné képviselő 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő 

Szécsényfelfalu Község képviselő-testülete: 

Keresztes Imre polgármester 

Licskó Ottó Péter alpolgármester 

Bódi Imre képviselő 

Dudás Enikő képviselő 

Saját Nándor Imre képviselő 

Tanácskozási joggal részt vett: 

Vincze Nikolett körjegyző 

Csóri Boglárka Anita jegyzőkönyv-vezető 

Lehoczki Szabolcs, Piliny község polgármestere (17
00

-tól 18
20

-ig) 

Ispán Bertalan, Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője (17
00

-tól 17
40

-ig) 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester üdvözli a képviselő-testületeket és a meghívott vendégeket az 

együttes testületi ülésen. Megállapítja, hogy Endrefalva község képviselő-testülete 6 fővel, Szalmatercs 

község képviselő-testülete 4 fővel és Szécsényfelfalu község képviselő-testülete 5 fővel, azaz teljes 

létszámmal megjelent az Endrefalva-Szalmatercs-Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségét alkotó 

Képviselő-testületek együttes ülésén, megállapítja, hogy a képviselő-testületek mindegyike 

határozatképes, az ülést 17
00

-órakor megnyitja. Javasolja Csóri Boglárka Anita köztisztviselőt 

jegyzőkönyv-vezetőnek továbbá a szalmatercsi jegyzőkönyv hitelesítésére javasolja Szmorad Lászlót, 

Szalmatercs Község Önkormányzatának alpolgármesterét, és Gréczi-Zsoldos Miklóst, Szalmatercs 

Község Önkormányzatának képviselőjét. Ezt követően a polgármester javaslatot tesz a napirendi pontok 

módosítására. 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Javaslatot teszek a napirendi pontok módosítására. Javaslom, 

hogy vegyünk föl három új napirendi pontot. 

 

Eredeti napirend javaslat tervezet: 

1. Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója a katasztrófavédelmet érintő 

jogszabályi változásokról, a normaváltozásokból fakadó szervezeti és feladatrendszer 

módosulásáról, valamint az Igazgatóság 2012. évben elvégzett munkájáról 

 Előterjesztő: Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője 

2. Piliny község közös hivatalhoz történő csatlakozási szándékának megtárgyalása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester  
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Napirend javaslat módosított: 

1. Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója a katasztrófavédelmet érintő 

jogszabályi változásokról, a normaváltozásokból fakadó szervezeti és feladatrendszer 

módosulásáról, valamint az Igazgatóság 2012. évben elvégzett munkájáról 

 Előterjesztő: Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője 

2. Piliny község közös hivatalhoz történő csatlakozási szándékának megtárgyalása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester  

3. Előterjesztés a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének módosítására 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

4. Beszámoló a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

5. Tájékoztató a járási hivatalok kialakítással kapcsolatos megállapodásról 

Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

 

Endrefalva-Szalmatercs-Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségét alkotó Képviselő-testületei a napirend 

módosítását, a jegyzőkönyv-vezető és a szalmatercsi jegyzőkönyv-hitelesítő személyeket egyhangúan 

elfogadták. 

Napirendek tárgyalása 
 

1. Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója a katasztrófavédelmet érintő 

jogszabályi változásokról, a normaváltozásokból fakadó szervezeti és feladatrendszer 

módosulásáról, valamint az Igazgatóság 2012. évben elvégzett munkájáról 

 Előterjesztő: Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az 1. napirendi pont a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság tájékoztatója, melyet a Szécsényi kirendeltség vezetője tart meg most nekünk. Átadom a szót 

Ispán Bertalannak. 

Ispán Bertalan, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője: Tisztelettel köszöntöm 

az együttes képviselő-testületi ülés résztvevőit. Kértünk és kaptunk is lehetőséget, arra, hogy képviselő-

testületi üléseken részt vegyünk, egy rövid tájékoztatót adjunk a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

felépítéséről, a napi feladatok végrehajtásáról, illetve, hogy jelen állapotban milyen feladatokat hajtunk 

végre önkormányzatoknál jegyzőkkel, polgármesterekkel közösen. Röviden és átfogóan a 

katasztrófavédelmi rendszer felépítése a következőképpen néz ki jelen pillanatban, illetve 2012. január 1-

től. Megváltozott maga a törvényi háttér, jogszabályi háttér, illetve a szervezeti felépítés. A 

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának három alosztályra bontható 

tevékenysége van: Tűzoltóság, amely beolvadt a katasztrófavédelem szervezetébe, Iparbiztonság és 

Polgárvédelem, amely szintén beolvadt ebbe a rendszerbe. Az iparbiztonság új elemként került be a 

katasztrófavédelemhez, szakhatósági jogkörökkel. Természetesen a hivatásos tűzoltóság is és a 

polgárvédelem is elsőfokú szakhatóságként. Ezeket a jogköröket új szabályzók irányítják, illetve a 

tevékenységünket ez szabályozza. A megyei szinteken ugyanez a felállás. Minden megyei igazgatóságon 

van egy igazgató és van három alosztály. A rendszer tovább bomlik kirendeltségekre. A két község 

Endrefalva és Szécsényfelfalu a balassagyarmati kirendeltség fennhatósága alatt van. A kirendeltség 

vezetője Okolenszki Gábor tűzoltó alezredes úr. Én az ő beosztottja vagyok, és ilyen minőségben vagyok 

most jelen. Ez a szervezeti felépítésünk. A tevékenységünk - amit 2012. január 1-től hellyel közzel 

tapasztalhattak is - megnőtt, nagyobb mozgásba lendült a szervezet, mint azelőtt volt. Tavasszal 

kezdődött a települések veszélyeztetettségi besorolásával az egész feladatrendszerünk. A 

veszélyeztetettségi besorolás elkészülését követően kezdődött a települési veszélyelhárítási tervek 

létrehozása. Minden település rendelkezik ilyen tervvel, ez részleteiben tartalmazza, hogy az adott 

település milyen veszélyeztető tényezővel kell, hogy szembenézzen. Ennek megfelelően kell, hogy 

kialakítsa a védekező mechanizmusát. A védekező mechanizmus egyik eleme a polgárvédelmi szervezet 

újjá alakítása, megalakítása. Van illetékességi területünkön kívüli képviselő-testület jelen, az övékre nem 

látok rá, így arról nem tudok mondani semmit, de Endrefalva, Szécsényfelfalu település elkészítette 

veszélyelhárítási tervét is, illetve a polgárvédelmi szervezeteit is létrehozta, határozattal kijelölte tagjait. 

A feladatok végrehajtására felkészítés kerül megrendezésre a jövő hónapban. Ez elég megterhelő munkát 
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adott a települések vezetőinek, elsősorban a polgármesterekre és a jegyzőkre, ezúton szeretném 

megköszönni a gyors és pontos feladatvégzéseket. Remélhetőleg a továbbiakban is hasonló lendülettel 

fogunk együtt dolgozni. A polgárvédelmi szervezetek felkészítése a következő hónapban meg fog történi. 

Elég nagyszámú szervezetekről van szó, Endrefalván 50 fő, Szécsényfelfaluban 20 fő, akiket tesztelnünk 

kell, felkészítenünk és az eskütétel és polgárvédelmi igazolvánnyal történő ellátás után kerül sor a szakági 

felkészítésre. A szakági felkészítés a települések speciális felkészítése. A veszélyelhárítási tervüknek 

megfelelő veszélyeztető tényezőre készítjük fel a polgárvédelmi szervezeteket. Nagyon röviden ennyit 

szerettem volna. Köszönöm. Ha kérdések vannak, akkor most legyenek szívesek feltenni. Elsőfokú 

szakhatósági jogkörrel látták el a katasztrófavédelmi szervezeteket, a hivatásos állományt, felhívnám a 

figyelmet, hogy a beruházások esetében ne felejtsék el megkeresni a Katasztrófavédelmi Szervezeteket is, 

mint hatóságot. A szankciók nagyon komolyak és hiánypótlásra nincs lehetőség. 

Józsa Zoltán, Endrefalva Község Önkormányzatának képviselője: Nekünk van egy visszatérő 

problémánk Endrefalván. Ahogy hallottam a jogköröket a szakhatóság felügyeletéről és egyéb dolgokról, 

arra gondoltam, hogy érintőlegesen tanácsot vagy segítséget tudnának adni, az olyan anyagoknak az 

elégetésénél, fűtésnél, amely mérgező gázt bocsát ki. Végül is ezt el lehet bagatellizálni, de már ki sem 

lehet menni az udvarra. Az életkörülményeinket rontja. Már nagyon sok szervezetet megkerestünk ezzel a 

problémával. 

Ispán Bertalan, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője: Ezen a problémán az 

önkormányzatok által szabályozott kerti hulladékok égetésére szolgáló napok kialakítása még jobban 

rontott. A keletkezett füst a levegő függőleges stabilitása miatt a település légterébe reked. Ha a 

meggyújtás vagy az égés pillanatában ott van a katasztrófavédelem vagy a tűzoltóság részéről valaki, 

akkor azonnal felveszi a jegyzőkönyvet és a környezetvédelmi bírság kiszabása lesz a következménye 

ennek a szabálysértésnek. A szabálysértés elkövetésének észlelése esetén azonnal jelezni kell a hatóságok 

felé. Be kell telefonálni a balassagyarmati és salgótarjáni ügyeletre, ők ki tudnak jönni és be tudják mérni 

a levegőszennyezettséget. Magánterületre csak rendőrrel lehet bemenni, így lehet, hogy más hatóságot is 

be kell vonni. 

Vincze Nikolett körjegyző: A gyakorlatban próbáltuk, de a rendőrök is csak bizonyos estekben 

hatolhatnak be magánterületre. 

Ispán Bertalan, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője: Igen a hatóságoknak is 

be kell tartani a jogszabályokat, hiszen egy bírósági eljárásnál már problémát okozhat a törvények 

megsértése. Megpróbálok utána érdeklődni, hogy mi lenne a megoldás és az eredményről a polgármester 

asszonynak be fogok számolni. 

Vincze Nikolett körjegyző: Nekem annyi kérdésem lenne, hogy ha Szalmatercs átkerül a Szécsényi 

járáshoz, akkor a katasztrófavédelem szempontjából is követik ezt a változást? 

Ispán Bertalan, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője: Igen még erről is 

szerettem volna beszélni, köszönöm. Minden kirendeltségnek létezik egy illetékességi és egy működési 

területe. Az illetékességi terület és a működési terület nem ugyanaz. A polgárvédelmi felkészülés esetén 

Szalmatercs már nálunk jelenik meg, de nem a mi illetékességi területünkhöz tartozik. Egy település sem 

marad felkészítetlenül. Figyelünk a változásokra. A polgárvédelmi feladat ellátása állampolgári 

kötelezettség, igaz a katasztrófavédelmi törvény megnevez mentesülő személyeket, munkaköröket. Ha 

valaki pontosabban meg akarja ezeket nézni, a törvény 54. §-a tartalmazza a mentességeket. A 

polgárvédelemre kötelezett nem a katasztrófavédelemnek dolgozik, hanem a település érdekében vállalja 

ezeket a plusz terheket. A katasztrófavédelem nem fogja őket kivonni a településről, főleg akkor nem, ha 

valamilyen káresemény, katasztrófa következik be. A szabályok szigorodtak. 

Keresztes Imre, Szécsényfelfalu Község Önkormányzatának polgármestere: Csak annyit fűznék hozzá 

2-3 mondatban, hogy a katasztrófavédelem az utóbbi egy évben elég szépen megdolgoztat minket 

önkormányzatokat. Ami nem biztos, hogy rossz, az ember először azt gondolta, hogy sok felesleges 

munka van ezzel és ráadásul nagyon kevés időt adnak rá. Sok esetben 2-3 vagy 4 óra reagálási időnk van 

például a gyakorlatok során. Nagyon sok jelentési kötelezettségünk van, és ezeket komolyan kell venni. 

Köszönjük, hogy minden esetben számíthatunk a segítségedre. A lejelentési kötelezettség jó minősége is 

az állandó rendelkezésre állásnak és segítségnyújtásnak köszönhető elsősorban. Az ellenőrzéseknek 

köszönhetően derült ki a mi községünkben is, hogy a hangosbemondó és a sziréna is rossz, de a 

segítségetekkel pár héten belül minden technikai eszköz vissza lett helyezve és most már minden 

működik. Még egyszer köszönöm. 
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Ispán Bertalan, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője: Köszönöm az elismerő 

szavakat és a támogatás. A szirénapróbáról szeretnék még beszélni. A lakosságtájékoztató eszközeinket 

fogjuk tesztelni, 24-én és 26-án. A polgármesterek már tudnak róla, sőt már a lakosság is tájékoztatásra 

került, hogy ne riogassuk őket feleslegesen. A katasztrófavédelem kollégái fogják a településeken ezen 

eszközöket ellenőrizni. A motoros szirénák sajnos teljesen felújításra szorulnak. Szeretném megköszönni 

a lehetőséget és ígérem, ha igénylik a komolyabb tájékoztatást, akkor állok rendelkezésre. Éjjel-nappal 

elérhetőek vagyunk, képviselő-testületi tagok, ha valamilyen gond van polgárvédelmi területtel vagy 

egyéb területtel, nyugodtan hívjanak. Köszönöm. 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Szalmatercs Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete és Szécsényfelfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ispán Bertalan 

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője által tartott tájékoztatót tudomásul vette. 

 

Ispán Bertalan, Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője 17.40
 
perckor távozott az 

ülésről. 

 

2. Piliny község közös hivatalhoz történő csatlakozási szándékának megtárgyalása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester  

 

Csóriné Botyánszki Ágnes, Endrefalva Község Önkormányzatának polgármestere: A második napirendi 

pontunk Piliny község közös hivatalhoz történő csatlakozási szándékának megtárgyalása. Megkérem 

Lehoczki Szabolcs polgármester urat, hogy terjessze elő a képviselő-testületek elé javaslatát. 

Lehoczki Szabolcs, Piliny Község Önkormányzatának polgármestere: Tisztelt hölgyeim és uraim, 

kedves polgármester asszony és polgármester urak. Igazából a polgármester asszonnyal és a polgármester 

urakkal már leültünk erről beszélgetni. Sajnos Piliny község lakosságának a száma sem éri el a 2000 főt, 

bár rengeteget dolgozunk rajta az elmúlt évtizedekben. Próbáltunk taktikázni, voltak innen-onnan 

információink, mert nem a Szécsényi kistérségben lévő településsel voltunk körjegyzőségben. Azt 

mindenki tudja, hogy annak idején, mi lemaradtunk a körjegyzőségből, mert az előző testületek úgy 

döntöttek, hogy nem akarnak körjegyzőséget, de amikor én lettem a polgármester, akkor már láttuk, hogy 

szükséges, mert sokkal több pénzt spórolhat meg így az önkormányzat. Jött egy lehetőség Litkével és 

végül is körjegyzőségbe léptünk velük. Most jött az újabb változás, Litkével a körjegyzőség tovább nem 

maradhat, hiszen járási rendszeren belül kell ezt mindenféleképpen megoldanunk. Annakidején jött még 

egy olyan lehetőség, hogy talán engedélyezik a meglévő körjegyzőségeknek, hogy ugyan úgy 

maradjanak, ha átlépik a járási határt. Ezért kivártunk, de most már nyilvánvaló, hogy ezt senki nem fogja 

engedélyezni. A beadott módosító indítványt visszavonták, tehát nincs más lehetőség, nekem 

mindenképpen a községem érdekeit kell, hogy nézem. A legkézenfekvőbb és legjobb alternatíva, hogy 

arra kérjelek benneteket, hogy fogadjatok minket, hiszen itt élünk mindannyian együtt. Alternatíva olyan 

nagyon nincsen, hiszen a törvény sem engedi, hogy átlépjük a járási határt, illetve egy községet 

átugorhatunk, de az nem nagyon lehet a lakosságomnak alternatíva, hogy messzebb menjen ügyet intézni, 

ha kell a közös hivatalba. Ha van valakinek kérdése, nagyon szívesen válaszolok. 

Dudás Enikő, Szécsényfelfalu Község Önkormányzatának képviselője: Nekem lenne egy kérdésem. Azt 

mondod, hogy ez a legkézenfekvőbb, legjobb alternatíva. Tehát van más alternatíva is? 

Lehoczki Szabolcs polgármester: Persze, nektek annyiból volt szerencsétek, hogy megvolt ez a hármas. 

Nektek nem kellett igazán azon gondolkozni, hogy hova csatlakoztok, vagy nem csatlakoztok, mert ha jól 

tudom megvan a 2000 fő a három faluban. Azért mondtam az alternatívákat, mert az első alternatíva az 

volt, hogy együtt maradhassunk Litkével és akkor még egy kisebb község becsatolásával hozzuk létre a 

közös hivatalt, és még az is felmerült, hogy Piliny község lehetett volna központ. 

Dudás Enikő képviselő: De ki lett volna a harmadik? 

Lehoczki Szabolcs, Piliny Község Önkormányzatának polgármestere: Volt négy község, akik szerettek 

volna csatlakozni a körjegyzőséghez és itt ne csak a szécsényi kistérségre, járásra gondoljatok. Engem 

megint csak az vezérelt, hogy a kollégáimat, dolgozóimat valamilyen szinten védjem és így nem lett 

volna szükség leépítésre. Körjegyzőségi központ lehetett volna Piliny, mert azt gondolom az 

infrastruktúránk adott hozzá és a megfelelő hozzáértés is. A jegyző úr nagyon nagy szaktudással 

rendelkezik, tehát az alternatíva eddig volt és akkor szűnt meg, amikor azt mondták, hogy a körjegyzőség 
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megvalósítása nem lehetséges. Ez körülbelül egy másfél hete derült ki. Ezt követően már keresnünk 

kellett más alternatívát. Az utolsó pillanatig ragaszkodtunk az első lehetőséghez, a falu és a dolgozók 

érdekében. A községnek a legjobbat szerettem volna, de az első megoldás híján a legjobb az, ha 

Endrefalva – Szalmatercs - Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségéhez csatlakozunk. A lakosságomnak 

Szécsény nem alternatíva. Ráadásul Szécsénynek ott van az új járási rendszer kialakítása, az új járási 

vezetővel. Igazából nem is szerettük volna ezt a lehetőséget választani, hiszen itt élünk mindannyian. Ha 

van lehetőség nagyobb közös hivatal létrehozására, akkor miért ne? Innentől rajtatok múlik. Azt el kell 

mondjam, hogy természetesen Piliny község is üdvözölné ezt a csatlakozást, azért vagyok itt. Nem csak 

én gondolkodom így, hanem a képviselő-testület is. A testületünk is igen jól működik. A tegnapi nap 

kaptunk dicsérő oklevelet a miniszter úrtól a szociális földprogramunk kiválósága végett. Nagyon örülök 

neki. 

Vincze Nikolett körjegyző: A kérdés vonatkozott egyéb alternatívákra is, mint például a Ludányhalászival 

történő kapcsolatfelvételre. Állandó kirendeltséget szeretnének Pilinyben? 

Lehoczki Szabolcs, Piliny Község Önkormányzatának polgármestere: A közös hivatalban jegyző és 

aljegyző is lesz és a jegyzői feladatokat meg lehetne osztani a két ember között. Meg szeretném menteni 

az ügyintézőimet, ezért olyat is el tudok képzelni, hogy Pilinyből átcsoportosítsuk őket Endrefalvára, ha 

itt kevesen vannak. A jegyző urat tájékoztattam, nem ragaszkodik a jegyzői poszthoz. A körjegyzőség 

polgármesterei a körjegyző hölgyet szeretnék jegyzőnek. A logika is ezt diktálja, hiszen ő ismeri már a 

három települést. Az aljegyző lehetne a jelenlegi körjegyző úr Ludánnyal valóban felvettük a kapcsolatot, 

de nekik is kinyilvánítottuk, hogy abban az esetben, ha ide nem tudunk csatlakozni. 

Szmorad László, Szalmatercs Község Önkormányzatának alpolgármestere: És ha a körjegyző úr kap 

egy másik álláslehetőséget? 

Lehoczki Szabolcs, Piliny Község Önkormányzatának polgármestere: 2013. január 1-től úgyis ki kell 

írni a pályázatot és elég sok jegyző fog állást keresni a változás eredményeképp, így gondolom lesz 

jelentkező. 

Szentes Dezső, Szalmatercs Község Önkormányzatának polgármestere: A két kisebb település nem 

nagyon mozoghat, hiszen Endrefalva nélkül nincs meg a kétezer fő, valamint Szalmatercs azért kérte a 

járási határ módosítását, mert szeretne Endrefalvával és Szécsényfelfaluval továbbra is együtt dolgozni. 

Vincze Nikolett körjegyző: Tehát mindenkép egy konszenzusos döntés kell hozni majd, mert a három 

kisebb település, Szalmatercs, Piliny és Szécsényfelfalu együtt nem haladja meg a kétezer főt, így 

Endrefalvának is úgy kellene dönteni-e, hogy igent mond a csatlakozásra. Piliny községnek minél előbb 

lenne jó a döntés, hiszen talán holnap lesz képviselő-testületi ülés? 

Lehoczki Szabolcs, Piliny Község Önkormányzatának polgármestere: Egyéb okok miatt elhalasztottuk 

jövő hétre. 

Vincze Nikolett körjegyző: A Kormányhivataltól is kaptunk egy levelet, hogy amennyiben bármilyen 

előzetes vagy végleges döntés születik a közös hivatal létrehozásával kapcsolatban a határozatot soron 

kívül meg kell küldenünk a Kormányhivatalnak. A képviselő-testület, azt is mondhatja, hogy igen 

szeretnék, de a végleges döntést csak akkor hozzák meg, ha a létszámok, illetve a költségvetési adatok 

ismertté válnak. A létszám adatok is befolyásolhatnák a döntést, hiszen a csatlakozás után növekedne a 

dolgozói létszám és a feladatok is. 

Lehoczki Szabolcs, Piliny Község Önkormányzatának polgármestere: Számunkra nagyon fontos volna a 

döntés. Nem szeretnénk még egyszer más lehetőséget keresni, ragaszkodunk a 3 községhez való 

csatlakozáshoz. A nemleges válasz esetén is valószínű, hogy a Kormányhivatal ide fog minket csatolni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes, Endrefalva Község Önkormányzatának polgármestere: Csak két szót 

szeretnék ahhoz fűzni, amit a szalmatercsi polgármester úr mondott. Az előzetes megbeszélésen, amely 

Piliny község csatlakozási szándékáról szólt, a saját nevemben én nemmel válaszoltam a másik két 

település pedig igennel. Erre mondta most polgármester úr, hogy ha mi másként döntünk, semmi nem 

alakulhat. Azért vagyunk itt, hogy egy közös döntést hozzunk. 

 

Lehoczki Szabolcs Piliny község polgármestere 18
20 

perckor távozott az ülésről. 

A Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 18
.20

 órakor szünetet rendelt el, az ülés 18
30

 perckor 

folytatódott. 
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Csóriné Botyánszki Ágnes, Endrefalva Község Önkormányzatának polgármestere: Folytassuk a 2. 

napirendi pont tárgyalását. Mindenképpen döntenünk kell. 

Keresztes Imre, Szécsényfelfalu Község Önkormányzatának polgármestere: A polgármester úr 

megkeresett minket a csatlakozási szándékkal, ekkor a közös megbeszélés alkalmával a szalmatercsi 

polgármester úrral igent mondtunk arra, a polgármester asszony viszont nemet. Akkor kinyilvánítottuk, 

hogy Vincze Nikolett körjegyző munkájára számítunk a közös hivatalban is, mint a jegyzőére. Ezt az 

említett tárgyaláson jeleztük is, amit el is fogadtak. A 3 településnek lenne egy jegyzője és egy aljegyzője, 

a negyedik település csatlakozása esetén a jegyzőnek több munkája lenne, és kevesebb idő jutna egy-egy 

településre. Tehát azt is figyelembe kell vennünk a települések érdekében, hogy nem mindegy, hogy 3 

vagy 4 településnek van egy jegyzője és egy aljegyzője. 

Szmorad László, Szalmatercs Község Önkormányzat alpolgármestere: A bérezésnél pedig, nem 

mindegy, hogy 3 vagy 4 település fizeti a jegyző és aljegyző bérét. 

Vincze Nikolett körjegyző: Szeretném jelezni a képviselő-testületeknek, hogy az említett bérezésben 

változás fog történni a közös hivatalok kialakításánál. Előreláthatólag a finanszírozás másképp fog 

történni, mint eddig. Az aljegyző bére nem lehet majd magasabb a jegyző bérétől. 

Csóriné Botyánszki Ágnes, Endrefalva Község Önkormányzatának polgármestere: A döntésünk 

meghozatalában a településeink, lakosságaink érdekeit kell szem előtt tartanunk. Át kell gondolnunk a 

plusz egy település előnyeit és hátrányait. Nyilvánvaló, hogy Endrefalva a szociálisan hátrányos helyzetű 

települések között is élen van, hiszen a lakossághoz viszonyítva nagyon magas a segélyezettek száma, 

melyhez nagyon sok adminisztratív feladat társul. Nálunk bizony szükség van a jegyző és aljegyző minél 

több órában való jelenlétére, mely szempontot nagyon fontosnak tartok a döntés meghozatalánál. 

Keresztes Imre, Szécsényfelfalu Község Önkormányzatának polgármestere: A kistérségen belül is 

zajlanak az egyeztetések, természetesen mindenki szeretne valakihez csatlakozni, hisz Szécsényen kívül 

minden település 2.000 fő alatti. Eddig mindenki azt szeretné, hogy megmaradjon a településén a hivatal 

és minden polgármester ragaszkodik a dolgozóihoz. 

Szmorad László, Szalmatercs Község Önkormányzatának alpolgármestere: Úgy gondolom, hogy ezt a 

kérdést leginkább a polgármesterek és a körjegyző látja át, ezért javaslom, hogy szavazzunk. 
 

Holecz Sándorné, Endrefalva Község Önkormányzatának képviselője 19
.00

-kor megérkezett a közös 

képviselő-testületi ülésre, az endrefalvai képviselő-testület létszáma 7 fő. 
 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 

tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

161/2012. (X.18.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Piliny 

Község Önkormányzatának csatlakozási szándékát az Endrefalva Község 

Önkormányzata, Szalmatercs Község Önkormányzata és Szécsényfelfalu Község 

Önkormányzata által létrehozni kívánt közös önkormányzati hivatalhoz és úgy 

határozott, hogy Piliny község csatlakozási szándékát nem támogatja. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: képviselő-testület 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 
 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

86/2012. (X.18.) számú határozata 
 

Szalmatercs Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Piliny Község 

Önkormányzatának csatlakozási szándékát az Endrefalva Község Önkormányzata, 

Szalmatercs Község Önkormányzata és Szécsényfelfalu Község Önkormányzata által 

létrehozni kívánt közös önkormányzati hivatalhoz és úgy határozott, hogy Piliny 

község csatlakozási szándékát nem támogatja. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: képviselő-testület 

 

Szécsényfelfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

101/2012. (X.18.) számú határozata 
 

Szécsényfelfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Piliny 

Község Önkormányzatának csatlakozási szándékát az Endrefalva Község 

Önkormányzata, Szalmatercs Község Önkormányzata és Szécsényfelfalu Község 

Önkormányzata által létrehozni kívánt közös önkormányzati hivatalhoz és úgy 

határozott, hogy Piliny község csatlakozási szándékát nem támogatja. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: képviselő-testület 

 

Vincze Nikolett körjegyző: Kívánják-e a testületek kinyilvánítani szándékukat a közös hivatal alakítására? 

Szentes Dezső, Szalmatercs Község Önkormányzatának polgármestere: Igen, erre épp megfelelő az 

alkalom, hiszen mind a három képviselő-testület jelen van. Egy külön határozatban döntsünk erről. 
 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

162/2012. (X.18.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §-

ának megfelelően, 2013. január 1-től - a jelenleg működő Endrefalva – Szalmatercs – 

Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségének jogutódjaként - Szalmatercs Község 

Önkormányzatával és Szécsényfelfalu Község Önkormányzatával kíván létrehozni 

közös önkormányzati hivatalt. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt a közös 

önkormányzati hivatalt létrehozó megállapodás előkészítésére. 
 

Határidő: 2012.12.31. 

Felelős: képviselő-testület, polgármester, körjegyző 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 
 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

87/2012. (X.18.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §-

ának megfelelően, 2013. január 1-től - a jelenleg működő Endrefalva – Szalmatercs – 

Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségének jogutódjaként - Endrefalva Község 

Önkormányzatával és Szécsényfelfalu Község Önkormányzatával kíván létrehozni 

közös önkormányzati hivatalt. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt a közös 

önkormányzati hivatalt létrehozó megállapodás előkészítésére. 
 

Határidő: 2012.12.31. 

Felelős: képviselő-testület, polgármester, körjegyző 
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Szécsényfelfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

102/2012. (X.18.) számú határozata 
 

Szécsényfelfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §-

ának megfelelően, 2013. január 1-től - a jelenleg működő Endrefalva – Szalmatercs – 

Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségének jogutódjaként - Endrefalva Község 

Önkormányzatával és Szalmatercs Község Önkormányzatával kíván létrehozni közös 

önkormányzati hivatalt. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt a közös 

önkormányzati hivatalt létrehozó megállapodás előkészítésére. 

 

Határidő: 2012.12.31. 

Felelős: képviselő-testület, polgármester, körjegyző 

 

3. Előterjesztés a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének módosítására 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes, Endrefalva Község Önkormányzatának polgármestere: A körjegyzőség 

költségvetésének módosításáról szóló dokumentumot minden képviselő-testület megkapta. Röviden 

összefoglalnám. A szalmatercsi dolgozók létszámának változása miatt a községnek csökken a 

hozzájárulása. Valamint a rezsi költségek  miatt vált szükségessé ez a módosítás. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

163/2012. (X.18.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2012. évi 

költségvetés bevételi főösszeg csökkentését 4.694 e Ft-tal és kiadási főösszeg 

csökkenését 4.694 e Ft-tal jóváhagyólag elfogadja. 

(A költségvetés módosítása a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

88/2012. (X.18.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2012. 

évi költségvetés bevételi főösszeg csökkentését 4.694 e Ft-tal és kiadási főösszeg 

csökkenését 4.694 e Ft-tal jóváhagyólag elfogadja. 

(A költségvetés módosítása a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 
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Szécsényfelfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

103/2012. (X.18.) számú határozata 
 

Szécsényfelfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körjegyzőség 

2012. évi költségvetés bevételi főösszeg csökkentését 4.694 e Ft-tal és kiadási 

főösszeg csökkenését 4.694 e Ft-tal jóváhagyólag elfogadja. 

(A költségvetés módosítása a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

 

 

4. Beszámoló a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes, Endrefalva Község Önkormányzatának polgármestere: Az I.-III. 

negyedéves beszámolóról is megkapták a képviselő-testületek az írásos anyagot. Amennyiben nincs 

kérdés, kérem, szavazzanak. 

 

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

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

164/2012. (X.18.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek 

megfelelően megtárgyalta a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének I-III. 

negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót és elfogadta azt. 

(A beszámoló a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester, körjegyző 

 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

89/2012. (X.18.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek 

megfelelően megtárgyalta a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének I-III. 

negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót és elfogadta azt. 

(A beszámoló a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester, körjegyző 
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Szécsényfelfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

104/2012. (X.18.) számú határozata 
 

Szécsényfelfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek 

megfelelően megtárgyalta a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének I-III. 

negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót és elfogadta azt. 

(A beszámoló a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester, körjegyző 

 

 

5. Tájékoztató a járási hivatalok kialakítással kapcsolatos megállapodásról 

Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

 

Vincze Nikolett körjegyző: A járások kialakításához a településeknek dolgozói státuszokat és technikai 

eszközöket kell a járás rendelkezésére bocsátani, ezt konkretizálja a megállapodás. A körjegyzőségben 12 

státusz van, ebből négyet át kell adnunk a járásnak. Szalmatercsről egy üres státusz, Szécsényfelfaluról 

egy üres státusz és Endrefalváról egy státusz került átadásra, továbbá egy közös dolgozó státusza és a 

dolgozó is átkerülne a járási hivatalhoz. A megállapodást minden település polgármesterének a 

megyeszékhelyen kell aláírnia a kormánybiztos úr jelenlétében. Ténylegesen egy dolgozót vesznek át a 

járási hivatalba, a három üres státusz mellett. 

 

Homoki Gábor, Endrefalva Község Önkormányzatának képviselője 19
.40

-kor távozott az ülésről, az 

endrefalvai képviselő-testület létszáma 6 fő. 

 

Vincze Nikolett körjegyző: A megállapodás mellékletében szerepelnek, hogy az egyes községek milyen 

számítástechnikai eszközöket, szoftvereket és egyéb tárgyi eszközöket (pl. szék, asztal) adnak át a járási 

hivatal kialakításához ingyenes használatra. A megállapodás aláírására október 26-án kerülne sor 

ünnepélyes keretek között, de mivel az időpont nem jó a két polgármester úrnak, ezért a 3 település 

polgármestere október 30-án tesz ennek eleget. A megállapodás mellékletében a következő eszközök 

szerepelnek: Szécsényfelfaluról 1 íróasztal, 1 szék, Endrefalváról 2 íróasztal és 2 szék, Szalmatercsről 

semmi. A számítástechnikai eszközökből mind a három településről 1-1 számítógép kerül be a járási 

hivatalhoz, valamint Endrefalváról egy nyomtató. 
 

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

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 
 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

165/2012. (X.18.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek 

megfelelően megtárgyalta az Endrefalva Község Önkormányzata (3165 Endrefalva, 

Besztercebánya út 53.), Szalmatercs Község Önkormányzata (3163 Szalmatercs, 

Kossuth út 48.), Szécsényfelfalu Község Önkormányzata (3135 Szécsényfelfalu, 

Kossuth 30.) képviselői, mint átadó/használatba adó másrészről: Dr. Szabó Sándor 

kormánymegbízott, a Nógrád Megyei Kormányhivatal képviselője, mint 

átvevő/használatba vevő között létrejött Megállapodást a Járási hivatal 

kialakításához. 

A képviselő-testület elfogadja, hogy a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel 

összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvénnyel összhangban 

a települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű joga, amelyek a 
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jogszabály által meghatározott, átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását 

biztosítják, 2013. január 1-jén a Magyar Állam ingyenes használatába kerülnek. 

Mindezek alapján Felek az ingyenes használati jog alapításához, a Törvény alapján 

egyéb jogcímen átkerülő vagyonelemekhez kapcsolódó részletkérdésekről, valamint 

a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról megállapodást kötnek. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt - a határozat 

mellékletét képező - megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2012.10.30. 

Felelős: polgármester, körjegyző 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

90/2012. (X.18.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek 

megfelelően megtárgyalta az Endrefalva Község Önkormányzata (3165 Endrefalva, 

Besztercebánya út 53.), Szalmatercs Község Önkormányzata (3163 Szalmatercs, 

Kossuth út 48.), Szécsényfelfalu Község Önkormányzata (3135 Szécsényfelfalu, 

Kossuth 30.) képviselői, mint átadó/használatba adó másrészről: Dr. Szabó Sándor 

kormánymegbízott, a Nógrád Megyei Kormányhivatal képviselője, mint 

átvevő/használatba vevő között létrejött Megállapodást a Járási hivatal 

kialakításához. 

A képviselő-testület elfogadja, hogy a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel 

összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvénnyel összhangban 

a települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű joga, amelyek a 

jogszabály által meghatározott, átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását 

biztosítják, 2013. január 1-jén a Magyar Állam ingyenes használatába kerülnek. 

Mindezek alapján Felek az ingyenes használati jog alapításához, a Törvény alapján 

egyéb jogcímen átkerülő vagyonelemekhez kapcsolódó részletkérdésekről, valamint 

a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról megállapodást kötnek. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt - a határozat 

mellékletét képező - megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2012.10.30. 

Felelős: polgármester, körjegyző 

 

Szécsényfelfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

105/2012. (X.18.) számú határozata 
 

Szécsényfelfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek 

megfelelően megtárgyalta az Endrefalva Község Önkormányzata (3165 Endrefalva, 

Besztercebánya út 53.), Szalmatercs Község Önkormányzata (3163 Szalmatercs, 

Kossuth út 48.), Szécsényfelfalu Község Önkormányzata (3135 Szécsényfelfalu, 

Kossuth 30.) képviselői, mint átadó/használatba adó másrészről: Dr. Szabó Sándor 

kormánymegbízott, a Nógrád Megyei Kormányhivatal képviselője, mint 

átvevő/használatba vevő között létrejött Megállapodást a Járási hivatal 

kialakításához. 
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A képviselő-testület elfogadja, hogy a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel 

összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvénnyel összhangban 

a települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű joga, amelyek a 

jogszabály által meghatározott, átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását 

biztosítják, 2013. január 1-jén a Magyar Állam ingyenes használatába kerülnek. 

Mindezek alapján Felek az ingyenes használati jog alapításához, a Törvény alapján 

egyéb jogcímen átkerülő vagyonelemekhez kapcsolódó részletkérdésekről, valamint 

a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról megállapodást kötnek. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt - a határozat 

mellékletét képező - megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2012.10.30. 

Felelős: polgármester, körjegyző 

 

K.m.f. 

 

 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes      Szentes Dezső 

polgármester                                                                                   polgármester 

 

 

 

Keresztes Imre      Vincze Nikolett 

polgármester                                                                                   körjegyző 

 

 

 

Gréczi-Zsoldos Miklós     Szmorad László 

        Szalmatercs Község Önkormányzatának  Szalmatercs Község Önkormányzatának 

            képviselője, jegyzőkönyv-hitelesítő              alpolgármester, jegyzőkönyv-hitelesítő 

      

      

 


