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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 7-én, szerdán 

17
00

 órakor, az önkormányzat hivatalának tárgyalótermében megtartott rendes, közmeghallgatással 

egybekötött 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  

Józsa Zoltán képviselő 

Vincze Nikolett körjegyző, 

Rácz Tamásné, Endrefalvai RNÖ elnök (17.45 óráig) 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó (18.00 óráig) 

Csóri Boglárka Anita jegyzőkönyv-vezető 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester üdvözli a képviselő-testületet és a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnökét a rendes, közmeghallgatással egybekötött testületi ülésen, megállapítja, 

hogy a képviselő-testület 7 fővel határozatképes, az ülést 17
00

 órakor megnyitja. Jegyzőkönyv-

vezetőnek javasolja Csóri Boglárka Anitát, valamint javasolja a napirendi pontok módosítását. Az 

Endrefalvai Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke jelezte, hogy az egyesület tevékenységéről szóló 

tájékoztatóját kéri elnapolni, rajta kívül álló okok miatt. Javaslom, hogy a 2. napirendi pontot 

kihagyva, az utána következők napi rendi pontokat tárgyaljuk. 

 

Eredeti napirend javaslat: 

1. Közmeghallgatás 

2. Tájékoztató az Endrefalvai Önkéntes Tűzoltó Egyesület tevékenységéről 

Előterjesztő: Bartos József, az egyesület elnöke 

3. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 

4. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

5. A 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

 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. Közmeghallgatás 

2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 

3. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

4. A 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
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5. Egyebek 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

6. 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. Közmeghallgatás 
 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A közmeghallgatás napirendi pontban van hozzászólás? 

Rácz Tamásné RNÖ elnök: Jótékonysági bált szeretnénk rendezni a község területén élő súlyos 

beteg gyerekek részére. Egy egész napos rendezvényre gondoltunk, amely „ki mit tud”-dal 

kezdődne és egy jótékonysági bállal végződne. Kérem a képviselő-testület javaslatát, hogy melyik 

helyiséget tudná erre az alkalomra biztosítani. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Mikor szeretné ezt a rendezvényt tartani a roma 

nemzetiségi önkormányzat? 

Rácz Tamásné RNÖ elnök: Nem tudjuk még pontosan. A gyerekház vásárt tart a gyerekek 

megsegítésére november 15.-én, így mi a november 17.-ére gondoltunk. Szeretnénk majd zenekart, 

hogy a résztvevők száma minél nagyobb legyen. 

Vincze Nikolett körjegyző: A következő hónap eleje talán jobb lenne a rendezvény megtartására, 

például december 8-a. Még lenne idő a plakátok elkészítésére és szponzorként vállalkozásokat is 

meglehetne keresni. Az említett időpontig alig van idő a felkészülésre. 

Holecz Sándorné képviselő: És a belépő mennyibe kerülne? 

Rácz Tamásné RNÖ elnök: Fejenként 1.500,- Ft-ra gondoltam. 

Deák Sándorné: És a nemzetiségi önkormányzat hol szeretné ezt a rendezvényt megrendezni? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A „ki mit tud” lehetne a kultúrházban. 

Józsa Zoltán képviselő: Nagyon jó gondolatnak tartom, hogy ezeknek a súlyos beteg gyerekeknek 

segítsünk, hiszen nagyon rossz anyagi helyzetben élnek. Szeretném javasolni, hogy a bál helyet 

lehetne támogatói jegy. Hiszen, aki nem szeretne elmenni a bálba, az is tudja a gyerekeket 

támogatni. 

Homoki Gábor képviselő: Nagyon jó ötlet, hiszen régen is volt támogatói jegy. 

Józsa Zoltán képviselő: De a rendezvényen a szeszes italt szerintem ki kell zárni. 

Holecz Sándorné képviselő: Igen, mert ez egy kulturális rendezvény. 

Deák Sándorné képviselő: A „ki mit tud” nagyon jó ötlet. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Lehetne például délután 13.00 órától. Javaslom, hogy 

november végén, a következő ülésen a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke, a rendezvény kész 

tervét ismertesse a képviselő-testülettel. A bemutatottaknak megfelelően fogunk dönteni, és 

segíteni. Azt is el kell dönteni, hogy a bál szükséges-e, illetve, ha mindenképpen legyen, akkor ki 

vállalja a felelősséget? 

Rácz Tamásné RNÖ elnök: Jó, addig megpróbálom előkészíteni december 8-ára a rendezvényt. 

 

Rácz Tamásné, az Endrefalvai RNÖ elnöke 17.45 órakor távozott az ülésről. 

 

2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A költségvetés bevételi oldalának növekedése tette 

szükségesé a költségvetés módosítását. Az előterjesztést mindenki megkapta. 
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Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2012.(XI.12.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2012. évi költségvetésről szóló 

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

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 18.00 órakor távozott az ülésről. 

 

A polgármester 18 
00

 órakor szünetet rendelt el, az ülés 18 
20

 perckor folytatódott. 

 

3. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Gondolom, már mindenki látta az új fénymásolónkat, 

nagyon jó áron sikerült ezt a multifunkciós készüléket beszereznünk. Október 27.-én tájékoztatón 

vettünk részt a jegyzőnővel Szécsényben, amely a közös hivatalok kialakításáról szólt. A 

tájékoztatón a körjegyzőség jelenlegi 12 státuszából a járási rendszer kialakításához 4 státuszt 

kellett átadnunk a járásnak. Erről a körjegyzőség képviselő-testületeinek együttes ülésén már volt 

szó. A legújabb információink szerint 10.000 fő alatti településeken, közös hivatalok esetén nem 

lesz kötelező az aljegyző. A járási rendszerhez kapcsolódó megállapodások aláírása október 26.-án 

volt, de körjegyzőségünk - a másik két polgármester elfoglaltsága miatt - átkerült október 30.-ára, 

így együtt írtuk alá az említett megállapodást. A két ülés között megtörtént az idősek köszöntése is, 

amelynek nagy sikere volt a visszajelzések alapján. A község területén a lomtalanítás is lezajlott 

október 13.-án és október 14.-én. Mindenegyes lomtalanítás alkalmával rengeteg hulladék kerül 

elszállításra. Október 11.-én az idősekkel voltunk kirándulni Szilvásváradon, ami nagyon jól 

sikerült. 

Holecz Sándorné képviselő: Mindenkinek nagyon tetszett, nagyon jó volt. Nagyon boldog és 

felszabadult volt mindenki. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A lomtalanítás alkalmával a volt termelőszövetkezet 

épületében is rendet raktunk. A közérdekű önkéntes munka is befejeződött. Egyik eredményeként a 

régóta várt játszótéri kerítés váza is elkészült, végleges állapotát jövő tavasszal fogja elnyerni. A 

Besztercebánya út végén található két buszmegálló felújítására és teljesen új buszmegálló 

készítésére kértem árajánlatot. Új buszmegálló készítése 1 darab esetén 577.723,- Ft-ba kerülne, 

míg a felújítás az egyik esetében 285.687,- a másik esetében 208.153,- Ft lenne. Kérem, a 

képviselő-testületet döntsenek, melyik lehetőséggel éljünk. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

166/2012. (XI.07.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy – az adott árajánlatok alapján - megbízza az Univerzál Építő,- és 

Szolgáltatóipari Kft-t (3170 Szécsény, Rákóczi út 135.) a Besztercebánya út 

elején található két buszváró felújítására összesen bruttó 493.840 Ft összegű 

vállalkozási díj ellenében. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 

aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 
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Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A gyerekház kazánjába belevágott a villám, ki kellett 

javíttatni. Az Alapszolgáltatási Központ pályázata tartalék listára került, ezzel kapcsolatban még 

külön kérelmet is írtunk. Végül megváltoztatták a döntést, a pályázat végeredményeként 57.698.750 

forint pályázati támogatást nyertünk, a kért 63 millióból. Valószínűleg a különbözetet hozzá kell 

majd tennie az önkormányzatnak. A katasztrófavédelem a két ülés közötti időszakban kétszer is 

ellenőrizte a települést, először a vis maior megelőzési követelmények teljesítését, majd a 

szirénákat. November 30.-án a polgárvédelmi szervezetnek a kultúrházban oktatáson kell részt 

venni. A körjegyzőség polgárvédelmi szervezetének együtt lesz megtartva az oktatás. Az általános 

iskola október 19.-én tartotta az október 23.-ai megemlékezést, amelyen a hivatal dolgozóival 

együtt részt vettünk. A közfoglalkoztatottak november végéig vannak felvéve. A mai napon érkezett 

a biokazán pályázat, önkormányzati épületekbe lehetne megvalósítani. Tájékoztatom a képviselő-

testületet, hogy a szemétszállítást végző cégtől megvásárlásra kerül 10 darab kuka 5.715,- Ft/db 

áron, kisebb mennyiség drágább lett volna. 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

beszámolóját a két testületi ülés között történt eseményekről tudomásul vette. 

 

 

 

4. A 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A kiküldött anyagban lévő tervvel egyetért a képviselő 

testület? 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

167/2012. (XI.07.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi belső 

ellenőrzési tervet megtárgyalta és azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. 

Endrefalva Község Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervezett feladatai: 

 

Intézmény: Alapszolgáltatási Központ 

Ellenőrzés megnevezése: Normatíva igénylés, elszámolás ellenőrzése 

Kockázati tényezők: Jogtalan támogatás igénybevétele, visszafizetési és 

kamatfizetési kötelezettség; szabályszerűen igénybe 

vehető források le nem igénylése; jogszabály helytelen 

értelmezése; szabálytalan nyilvántartás vezetés, 

igényjogosultságot megalapozó dokumentumok 

vezetésének hiánya; 

Vizsgálat várható ideje: 2013. január hó 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 
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5. Egyebek 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

A) Szécsény és Vonzáskörzete Közbiztonságáért Közalapítvány támogatási kérelme 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A Szécsényi Rendőrkapitányságtól érkezett levélben a 

kapitányság kéri a segítségünket. A Szécsény és Vonzáskörzete Közbiztonságáért Közalapítvány 

részére egy használt telepjáró beszerzéséhez kérnek támogatást. A támogatásnak lehetőséghez 

mérten, de legalább egyszeri 60.000,- Ft-nak kell lennie. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

168/2012. (XI.07.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy a Szécsény és Vonzáskörzete Közbiztonságáért Közalapítvány használt 

gépjármű beszerzésére vonatkozó kérelmét az önkormányzatnak - anyagi 

lehetőségeit figyelembe véve - nem áll módjában támogatni. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 

 

 

B) A szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezése az önkormányzati rendeletekben 

Vincze Nikolett körjegyző: A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. §. (2) bekezdése előírja az 

önkormányzatoknak, hogy az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési 

rendelkezéseket hatályon kívül kell helyezni. Ezt már régebben meg kellett volna tenni, továbbá 

javaslok több, elavult rendeletet is hatályon kívül helyezni. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2012.(XI.08.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések, 

valamint egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

C) Szociális rendelet módosítása 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Javaslom a szociális rendeletben módosítani a temetési 

segélyhez előírt jövedelmi határt. Az öregségi nyugdíjminimum négyszereséről ötszörösére emeljük 

a határt. 

Vincze Nikolett körjegyző: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a létfenntartás veszélyeztetése 

esetén nyújtja ezt a támogatatási formát az önkormányzat. A hatályos rendelet szerint a mindenkori 

öregségi nyugdíj minimum négyszeresét nem haladhatja meg a kérelmező egy főre jutó havi nettó 

jövedelme. A továbbiakban az a kérdés, hogy maradjon-e a négyszeres vagy ötszörös, vagy 

hatszoros szorzó kerüljön a rendeletbe? 
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Holecz Sándorné képviselő: Javaslom a hatszoros mértékre emelni. Eddig az volt az elv, hogy ebbe 

a támogatási formába lehetőség szerint mindenki kerüljön bele. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2012.(XI.08.) önkormányzati rendelete 

a helyi szociális igazgatásról szóló 

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

 

(A rendelet módosítása a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

D) A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítása 

Vincze Nikolett körjegyző: A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 7/2001. (III.29.) 

önkormányzati rendelet módosításra szorul elsősorban a szolgáltatások ára miatt. Eddig nem volt 

meghatározva benne az urnahely ára, amely azonban van a temetőben. Igényként merült fel, 

úgyhogy meg kell határozni az árat. Továbbá a nyitva tartást is módosítani kívánja a testület, és 

esetleg a díjakat is felül lehet vizsgálni. Javaslom hatályon kívül helyezni a 7. §-t, és a 20. §-t 

valamint a szabálysértési rendelkezéseket. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az egyes sírhelyekért 5.000 Ft-ot javaslok, a kettes 

sírhelyekért 10.000 Ft-ot. Az új díjak január 1-től legyenek érvényesek, kivétel az urnafalban a hely, 

mert az már kellene is. Én bruttó 36.000 Ft-ot javaslok. 

Papp Gábor alpolgármester: Az urnafülke árával nem értek egyet. Azt magasnak találom. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Akkor szavazzunk erről az egyről külön. 

 

A képviselők 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül, 6 igen szavazattal egyetértettek azzal, hogy az 

urnafalban az urnafülke ára bruttó 36.000 Ft legyen, így a rendelet így kerüljön módosításra. 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2012.(XI.08.) önkormányzati rendelete 

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 

7/2001. (III.29.) számú rendelet módosításáról 

 

(A rendelet módosítása a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Az ülésről Homoki Gábor képviselő 20.30 perckor távozott, a testület létszáma 6 fő. 

 

 

E) Beiskolázási támogatás 

Vincze Nikolett körjegyző: A felsőfokú szakképzettséget végzők esetében kérdésként merült fel a 

kérelmek elbírálásakor, hogy csak a gyermekvédelmi kedvezménnyel nem rendelkezők vagy csak a 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülők kérhetik ezt a támogatást. 

Papp Gábor alpolgármester: Független a gyermekvédelmitől a felsőfokúak esetén. 

Vincze Nikolett körjegyző: Akkor javaslom az előző határozat módosítását. 

 

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 

169/2012. (XI.07.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

módosítja a 122/2012. (VIII.29.) számú határozatát és azon endrefalvai 

állandó lakcímmel rendelkező, felsőfokú szakképzésben részt vevő tanuló 

részére, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem 

haladja meg a 100.000 Ft-ot, a 2012/2013. tanévre 25.000 Ft beiskolázási 

támogatást állapít meg. 

A támogatás 2012.09.30. napig beadott kérelem esetén állapítható meg, 

amelyhez mellékelni szükséges a tanuló iskolai látogatási igazolását, 

valamint az előző tanév teljesítéséről szóló bizonyítvány 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 felhasználást 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 

kifizetéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület, polgármester 

 

F) Élelmiszercsomag-osztás 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A KARITASZ által nyújtott csomagok érkezése várható 

a hónap közepe felé. A csomag az alapvető élelmiszereket tartalmazza: tejet, lisztet, tésztát és 

vitaminokat. Reméljük, ezen keresztül is tudjuk segíteni a község területén élő nehéz anyagi 

helyzetben élő családokat. 

 

G) Tűzifa igénylés 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A tűzifa igénylés leadása is megtörtént méghozzá 206 

m3-re, valószínűleg az előzetes felmérésekre hagyatkozva az önerő részét, valamint a szállítási 

költséget nem tudja majd az önkormányzat vállalni, anyagi nehézségei miatt. 

 

H) Digitális átállás 

Vincze Nikolett körjegyző: Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a Nemzeti Média és 

Hírközlési Hatóság tájékoztatott minket, hogy a szociálisan rászorult háztartások tévékészülékeinek 

a digitális adások vételére alkalmassá tételében állami támogatási program keretében nyújt 

segítséget. Az állami támogatási programban az jogosult részt venni, aki amellett, hogy kizárólag 

analóg földfelszíni vétellel rendelkezik, szociálisan rászorulónak minősül. Jelenleg erről teljesítünk 

most adatszolgáltatást. 

 

A polgármester 21 
15

 órakor szünetet rendelt el, az ülés 21 
30

 zárt ülés keretén belül folytatódott. 

 

 

K.m.f. 

 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes      Vincze Nikolett 

polgármester                                                                                   körjegyző 


