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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án, szerdán 

17
00

 órakor, az önkormányzat hivatalának tárgyalótermében megtartott rendes, nyilvános 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, 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó (17.50 óráig) 

Csóri Boglárka Anita jegyzőkönyv-vezető 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester üdvözli a képviselő-testületet és a körjegyző nőt a 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. Javasolja, hogy a 7. napirendi pontként vegyék fel a helyi iparűzési adó 

rendelet felülvizsgálatát. 

 

Eredeti napirend javaslat: 

 

1. Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi I-III. negyedévi költségvetési beszámolójának 

megtárgyalására 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 
 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítására 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 
 

3. Előterjesztés a Körjegyzőség 2013. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalására 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 
 

4. Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalására 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 
 

5. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

6. Előterjesztés a közterületek és középületek használatáról és használati díjairól szóló 

rendelet felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

7. Egyebek 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

8. Egyéni kérelmek (Zárt ülés keretén belül) 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
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Módosított napirend javaslat: 

1. Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi I-III. negyedévi költségvetési beszámolójának 

megtárgyalására 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 
 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítására 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 
 

3. Előterjesztés a Körjegyzőség 2013. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalására 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 
 

4. Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalására 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 
 

5. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

6. Előterjesztés a közterületek és középületek használatáról és használati díjairól szóló 

rendelet felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

7. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló rendelet felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

8. Egyebek 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

9. 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. Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi I-III. negyedévi költségvetési beszámolójának 

megtárgyalására 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A kiküldött anyagban szerepelt ez a beszámoló, remélem 

mindenki elolvasta. Van kérdés, vagy vélemény a 2012. évi I-III. negyedévi költségvetési 

beszámolóval kapcsolatban? 

Deák Sándorné képviselő: Minden rendben van, érthetően össze van foglalva. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

183/2012. (XI.28.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek 

megfelelően megtárgyalta és elfogadja Endrefalva Község Önkormányzata 

2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatóját. 
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(Az I-III. negyedéves költségvetési beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

 

Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítására 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az előzőhöz hasonlóan, szintén kiment az írásos 

előterjesztés, át lehetett tanulmányozni, miért van szükség a módosításra. Az okok között szerepel 

az átmeneti segélyekre történő tervezett összeg átlépése is. Az olvasottakkal kapcsolatban van-e 

kérdés? 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2012.(XII.03.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2012. évi költségvetésről szóló 

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

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

3. Előterjesztés a Körjegyzőség 2013. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalására 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ez is benne volt a kiküldött anyagban, kérdés, vélemény 

a körjegyzőség 2013. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalásával kapcsolatban? 

Vincze Nikolett körjegyző: A körjegyzőség létszámát képlet alapján számoltuk, a 9,5 fő a maximum 

alkalmazható dolgozói létszám, amelyben a jegyző és aljegyző is benne van. Az aljegyzővel 

kapcsolatban kiegészíteném annyival, hogy várhatóan 10.000 fő alatt nem kötelező az alkalmazása. 

A számítások egy törvényjavaslat alapján készültek, így ez még változhat, végleges adatokat sajnos 

nem tudunk. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

184/2012.(XI.28.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 

előterjesztésnek megfelelően elfogadja Endrefalva-Szalmatercs-Szécsényfelfalu 

Községek Körjegyzőségének 2013. évi költségvetési koncepcióját. 

(A koncepció a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 
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4. Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalására 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A törvényjavaslat alapján készült ez a tervezet is. Az 

önkormányzat saját kiadásait kell konkretizálni. 

Homoki Gábor képviselő: A személyi jövedelemadó megosztásából már az önkormányzatnak nem 

keletkezik a 2013-as évet illetően bevétele? 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: Így van, előreláthatóan nem. 

Vincze Nikolett körjegyző: A gépjárműadóból származó bevételeink 60 %-át is át kell adni majd az 

államnak. 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: A helyi iparűzési adóból származó bevételeknél is várható 

lesz elvonás. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója, mint a polgármester asszony is 

említette a törvényjavaslatra épülten készült el, amely még nem pontos, csak irányadó. 

Vincze Nikolett körjegyző: A bevételi és kiadási oldalnak meg kell egyeznie, azonban működési 

hiányt nem tervezhetünk majd a költségvetésben. Tehát vagy a bevételeket kell növelni, vagy a 

kiadásokat csökkenteni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Vannak kötelező feladatok, amelyeket mindenképpen 

teljesíteni kell. 

Csonka Tímea képviselő: A koncepció harmadik oldalán található 8.400,- Ft mit jelent? 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: Az a kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény, de az 

nálunk nincs. 

Deák Sándorné képviselő: Az átmeneti segélyek keretét nem tudjuk csökkenteni, javaslom a 

300.000,- Ft-ot 2013-as évre is. 

Homoki Gábor képviselő: Ez még úgyis csak a törvényjavaslat alapján készült és biztos fog 

módosulni, tehát nem a végleges. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A civil szervezetek támogatásának mértéke következik. 

A polgárőrség figyelmét már felhívtuk több alkalommal, hogy a civil szervezetekre vonatkozó 

kötelezettségeinek tegyenek eleget, mert így nem tudjuk támogatni őket. A tűzoltó egyesület részére 

javaslom a 200.000,- Ft-ot, a ménes-patak egyesületet és rendezvényét sajnos nem tudjuk majd 

támogatni. 

Deák Sándorné képviselő: A tűzoltó egyesület mindig jár versenyekre és általában dobogós helyen 

végeznek, én is javaslom a 200.000,- Ft-ot. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Falunapot jövőre sem tervezünk, az idősek napjára 

viszont javaslom a 300.000,- Ft-ot, ha nem is lesz rendezvény, de az ideihez hasonlóan 

megajándékozhatjuk őket. A játékfesztivált előreláthatóan nem tudjuk majd támogatni. A 

beiskolázási támogatásnál pedig azt kell tudnunk, az idén mennyit adtunk, mert várhatóan a jövő 

évben is hasonló összeggel lehet tervezni. 

Vincze Nikolett körjegyző: A szomszédos települések a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakoztak, javaslom Endrefalva községnek is ezt a 

lehetőséget. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A hallgatók, abban az esetben élhetnek majd ezzel a 

támogatási formával, ha az önkormányzat regisztrálja magát ebben a programban. 

Vincze Nikolett körjegyző: Ezeket a kérelmeket, majd egyesével kell tárgyalnia a képviselő-

testületnek, és dönteni a támogatásukról. A főiskolások és az érettségi előtt álló, várhatóan 

felsőfokú tanulmányokat kezdő diákok már igénybe vehetik. A hallgatók ugyanakkora összeget 

fognak kapni, de csak a felét kell az önkormányzatnak fizetnie, valamint havi bontásban kapják, 

nem egy összegben a támogatást. 

Deák Sándorné képviselő: Próbáljuk meg. 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: Az idén 320.000,- Ft lett kifizetve a beiskolázási 

támogatásokra. 
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Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Javaslom, hogy az ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás 

mellett, a beiskolázási támogatásra tervezzünk 300.000,- Ft-ot. 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: A dolgozói beiskolázási támogatás összege mennyi 

legyen? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A 300.000,- Ft-ban már benne van az 5.000,- Ft dolgozói 

beiskolázási támogatás. A következő a temetési segély, kérem, vegyük figyelembe ennek a 

meghatározásakor, hogy valószínűleg támogatási limitet fognak bevezetni. 

Homoki Gábor képviselő: Igen, az összeg elég magas, javasom, hogy csökkentsük a mértékét. 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: A 2012-es évben eddig 840.000,- Ft került kifizetésre. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Javaslom, hogy a mértékéről már a konkrét költségvetési 

törvény alapján döntsünk és tervezzünk 2013-as évre 800.000,- Ft-tal. A közalkalmazottak étkezési 

utalványa maradjon bruttó 80.000,- Ft/fő. 

Vincze Nikolett körjegyző: A költségvetés készítéskor még visszatérünk az utalvány összegére. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A pályázati önerő összegét már tudjuk, amely szerepelt is 

a kiküldött anyagban. Az viszont kérdéses, hogy az Alapszolgáltatási Központtal kapcsolatos 

pályázatunkból kihagyott konyha és ebédlő felújítását- mivel azt mindenképpen meg kell csinálni, 

hiszen az épületet csak teljes egészében lehet felújítani, tehát a különbözetet honnan tudjuk hozzá 

tenni. 

 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

185/2012.(XI.28.) számú határozata 

 

Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi 

költségvetési koncepcióját - mint a költségvetési tervezés alapját - megtárgyalta 

és az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.) Biztosítani kell a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben, 

és más jogszabályokban meghatározott alapfeladatok ellátásának pénzügyi 

fedezetét. Az önkormányzati költségvetések tervezésekor a takarékos 

gazdálkodás szem előtt tartásával kell a tervezést elvégezni. 

További felhalmozási előirányzatot a Képviselő-testület csak akkor tervez, ha 

kötelező önkormányzati feladatok maradéktalan megvalósítása nem kerül 

veszélybe, és a költségvetés egyensúlya biztosítható. 

2.) A szociális kiadások előirányzatát a 2012. évi szinten tartva kell a 

rendelettervezetbe beépíteni. 

3.) A Képviselő-testület felül kívánja vizsgálni azokat a működési kiadásokat, 

amelyek az önkormányzat és az intézmények alapvető működéséhez nem 

szükségesek. 

4.) Nem kötelező feladatokra az alábbi tételeket tervezzük: 

- Átmeneti segélyek: 300 e Ft 

- Civil szervezetek támogatása: 200 e Ft 

o Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 200 e Ft 

o Polgárőrség: 0 e Ft 

o Ménes-patak menti Települések Térségfejl. Egy.: 0 e Ft 

- Rendezvények megtartása: 300 e Ft 

o Falunap: 0 e Ft 

o Idősek Napja: 300 e Ft 

o Játékfesztivál: 0 e Ft 
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- Beiskolázási támogatás: 300 e Ft (BURSA is) 

o Általános iskolások: 7.000 Ft/fő 

o Középiskolások: 15.000 Ft/fő 

o Főiskolások, egyetemisták: 50.000 Ft/fő 

o Felsőfokú szakképzés 25.000 Ft/fő 

o Dolgozói beiskolázási támogatás: (5.000,- Ft/fő) 

- Temetési segély: 800 e Ft (70.000,- Ft/fő) 

- Cafetéria: Közalkalmazottak: 800 e Ft (bruttó 80.000,- Ft/fő) 

- Pályázati önerő biztosítása 

o ÉMOP: 3.037 e Ft 

 

Felelős: körjegyző és a pénzügyi főelőadó 

Határidő: értelemszerűen  

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Köszönjük a pénzügyi előadó munkáját. 

 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 17
50

 órakor távozott az ülésről. 

 

 

 

5. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Három hete volt az előző testületi ülésünk, azóta az 

önkéntes munka befejeződött. A Katolikus Karitász által nyújtott segélycsomagok is megérkeztek, 

összesen 12 tonnát kapott községünk. Ezúton is köszönjük az Alapszolgáltatási Központ 

vezetőjének és dolgozóinak a segélycsomagok kiosztásának megszervezését és megvalósítását. 

Rengeteg adminisztrációs munka hárult így a központ dolgozóira. 

Józsa Zoltán képviselő: A lakosság értékelte ezt az óriási segítséget? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nagyon örülünk neki, hogy a lakosság többsége 

részesülhetett ebben a segélycsomagban, hiszen sokat jelent a számukra. A Besztercebánya úti 

buszmegállókat a faluvégéről elvitte a kivitelező cég a felújítás miatt. A Magyar Államkincstár az 

iskolában ellenőrizte a nyílászárócsere pályázatot, valamint a normatíva igényléseket. December 4.-

én és 5.-én a 2003-as pályázatokat, majd az árvizes pályázat záróbeszámolóját fogják ellenőrizni. 

November 30.-án polgárvédelmi szervezetnek oktatás lesz 16.00-tól. A start munkát november 30.-

áig át kell dolgozni és december 6.-án tervtárgyalás lesz egy 8 fős bizottsággal. Megjelent az  IPR-s 

támogatások összege, amelyet az esélyegyenlőségre és a tanárok bérkiegészítésére kell fordítani. 

Összesen 9.926.000 Ft-ot nyertünk. A Besztercebánya úti járda átminősítése már megtörtént, az 

illeték kifizetése és a megállapodás után, már csak a Földhivatalba kell bejelenteni a változást. Az 

iskolában a személyi anyagok és a leltár átadás-átvételnek december 31-ig meg kell történnie. 

Áprilisban fogják leellenőrizni. A gyerekházas pályázatnál 320.000,- Ft-tal csökkentették a 

támogatást, a megnyert összeget december31-ig el kell költeni. A további működésről nincs 

információnk, újabb pályázatot még nem írtak ki. Köszönöm szépen a figyelmet. Kérem a 

tájékoztatóm elfogadást. 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

beszámolóját a két testületi ülés között történt eseményekről tudomásul vette. 

 

 

A polgármester 18 
05

 órakor szünetet rendelt el, az ülés 18 
20

 perckor folytatódott. 
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6. Előterjesztés a közterületek és középületek használatáról és használati díjairól szóló 

rendelet felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A közterületekről szóló rendeletek felülvizsgálata vált 

esedékessé. A rendeletet remélem mindenki átolvasta, amit meg kell beszélnünk, a használati díjak. 

Papp Gábor alpolgármester: A már meglévő mozgó boltosokat hogyan tudjuk majd erről értesíteni, 

hogyan fog ez működni? 

Vincze Nikolett körjegyző: A székhely településen mindenki be kell, hogy jelentkezzen a bejelentés 

köteles kereskedelmi tevékenység hatálya alá, amit meg küldenek az útvonal tervben szereplő 

községek hivatalaiba is. Így ezen nyilvántartásunk alapján fogjuk tájékoztatni a mozgó árusokat. 

Papp Gábor alpolgármester: A helyi vállalkozások számára konkurenciát jelentenek, de a lakosság 

főleg az idősek örülnek, hogy nem kell a központba bejönni az egyes termékek megvásárlása miatt. 

Vincze Nikolett körjegyző: A rendelet tervezettben az 5. § (1) bekezdésben meghatározottakat 

vegyük ki, mert nem szükségesek. A postai, távbeszélő, toto-lottó létesítményekhez nem kell 

engedély. A közterület használati engedélyt a polgármesternek kell engedélyezni. Az 

adminisztrációs munka növekedni fog, hiszen határozatban kell rendelkezni a közterület-használati 

engedélyről. Az önkormányzatnak, így bevétele keletkezik és a mozgó árusok, egyéb árusok 

fizetnek a közterület használatáért, a helyi vállalkozások pedig a helyi iparűzési adót fizetik. 

Nézzük a közterületek-használati díjak összegét. A közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál), 

kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdetőtábla elhelyezése 1.000,- Ft/darab. 

Józsa Zoltán képviselő: Javaslom, hogy 1.000,- Ft/darab/hó legyen a használati díj mértékegysége. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Szerintem az már drága. 

Vincze Nikolett körjegyző: Árusítóhely és egyéb árusító fülke, sátor, pavilon, bódé (pl. élelmiszer, 

cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, ruházat árusítására szolgáló) elhelyezése 1.000,- 

Ft/alkalom/árusító egység. Rendezvények esetén ez az összeg ne legyen magasabb? 

Józsa Zoltán képviselő: Rendezvények esetén 3-szoros legyen a mérték. 

Vincze Nikolett körjegyző: Négyzetméter alapján is meg lehet határozni a mértéket. 

Józsa Zoltán képviselő: Akkor legyen 4 m2-ig 1.000,- Ft. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Véleményem szerint maradjunk a 1.000,- Ft/darab, 

rendezvények esetén pedig 3.000,- Ft/darab összegekben. 

Vincze Nikolett körjegyző: Útelzárással, forgalomkorlátozással járó filmfelvétel készítése esetén 

40,- Ft/m2/nap. Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezése 6 

hónapot követően 200,- Ft/nap. 

Józsa Zoltán képviselő: A hat hónap hosszú idő legyen inkább három hónap. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A terület nagyságát is meg kellene határozni, például 10 

m2-enként 200,- Ft/nap. 

Vincze Nikolett körjegyző: Hulladékgyűjtő konténer közterületen történő 7 napot meghaladó 

tárolása 200,- Ft/nap/darab. 

Deák Sándorné képviselő: A hét nap túl sok javaslom a 3 napot a mértéke pedig 200,- Ft/db/nap 

legyen. 

Vincze Nikolett körjegyző: Alkalmi és mozgóárusításra, javító-szolgáltató tevékenység 1.000,- 

Ft/alkalom/szolgáltató. 

Józsa Zoltán képviselő: A mozgóárusításnál alacsonyabb mértéket javaslok, például 500,- 

Ft/alkalom/szolgáltató, mert nem biztos, hogy lesz annyi bevétele a mozgóárusnak a község 

területén. 

Vincze Nikolett körjegyző: Rendezvények esetén nem kellene magasabb összeget meghatározni? 

Holecz Sándorné képviselő: De, rendezvények esetén legyen 3.000,- Ft/alkalom/szolgáltató. 

Vincze Nikolett körjegyző: Turisztikai célú közlekedési eszközökkel történő szolgáltatás 10.000,- 

Ft/nap/szolgáltató. Például kisvonat. 

Vincze Nikolett körjegyző: Kiállítás, vásár, alkalmi vásár-, sport-, kulturális és cirkuszi 

rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység 200,- Ft/m2/nap. 

Józsa Zoltán képviselő: Javaslom, ez maradjon így. 
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Vincze Nikolett körjegyző: Tüzelő 7 napon túli tárolása 200,- Ft/nap. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A tüzelőre 200,- Ft /10 m2/ nap legyen a mérték. 

Vincze Nikolett körjegyző: Ideiglenes jellegű építmény elhelyezése, kialakítása (pl. felvonulási 

épület, lakodalmas sátor) 200,- Ft/ m2 /nap. 

Józsa Zoltán képviselő: Jó így, hagy maradjon a lakodalmas sátor is. Hátha majd elő fog fordulni a 

község területén. 

Vincze Nikolett körjegyző: 2000 kg legnagyobb össztömeget meghaladó súlyú üzemképes jármű, 

autóbusz, tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, járműszerelvény, nehéz pótkocsi és 

lakókocsi, valamint munkagép közterületen történő 24 órát meg haladó tárolásához. Tárolásnak 

minősül, ha a jármű engedély nélkül 24 óránál hosszabb ideig közterületen várakozik. 200,- 

Ft/nap/gépjármű. 

Józsa Zoltán képviselő: Ez így jó lesz. 

Vincze Nikolett körjegyző: Üzemképtelen jármű tárolása 200,- Ft/nap/gépjármű. És az utolsót a 

forgalomkorlátozó tábla alóli engedély: (a korlátozás hatálya alá tartozó útszakasz állandó lakosai 

számára térítésmentes) szabályozását javaslom kivenni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az üzemképtelen jármű így jó, a forgalomkorlátozó tábla 

maradjon, de a használatáért nem kell fizetni, engedélyt viszont kelljen kérni. Amennyiben a 

képviselő-testület a fenti módosításokkal kiegészített közterület-használatról és a használati díjakról 

szóló rendeletet elfogadja, kérem, szavazzon igennel. 
 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2012.(XII.01.) önkormányzati rendelete 

a közterület-használatról és a használati díjairól 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

7. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló rendelet felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Megdöbbentő, milyen sokszor került módosításra ez a 

rendeletünk. A helyi iparűzési adó mértékének csökkenését nem javaslom, hiszen a bevételünk, 

mint ahogy hallotta is a képviselő-testület, csökkeni fog. 

Vincze Nikolett körjegyző: A rossz gazdasági helyzet miatt a vállalkozások terheinek csökkentése 

érdekében a helyi iparűzési adó rendelet felülvizsgálata vált szükségessé. Kedvezményeket 

építettünk bele a rendeletbe, ezek a következők 200.000,- Ft/fő/hó vonható le a vállalkozás nettó 

árbevételéből minden munkaügyi központ által nyilvántartott, regisztrált álláskereső foglalkoztatása 

esetén, amennyiben ez legalább 30 nap. A másik kedvezmény, hogy az önkormányzat által 

támogatott alapítványok támogatása esetén a támogatás összegével, de max 100.000,- Ft-tal 

csökkenthető a vállalkozás nettó árbevétele. 

Homoki Gábor képviselő: Nagyon kevés ez az összeg, emeljük a 10-szeresére a levonható összeget. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Javaslom, hogy a támogatható civil szervezeteket 

soroljuk fel a mellékletben. 
 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2012.(XII.01.) önkormányzati rendelete 

a helyi iparűzési adóról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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8. Egyebek 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

A) Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának „Ki mit tud” elnevezésű rendezvénye 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke - az én 

közvetítésemmel – sok szeretettel meghívja a képviselő-testületet a december 8.-án megrendezésre 

kerülő „Ki mit tud„ elnevezésű rendezvényükre. Az előző testületi ülésen már beszéltünk arról, 

hogy a Művelődési házat biztosítjuk a rendezvény színhelyeként. Természetesen meg kellene 

határoznunk, hogy minden felelősség a Roma Nemzetiségi Önkormányzaté az épület állagának 

megóvásával kapcsolatban a rendezvény ideje alatt. Az épületben dohányozni, alkoholt fogyasztani 

tilos, hiszen ez egy gyermekrendezvény. A plakáton úgy szerepel, hogy büfé is üzemel, így fel kell 

hívni a szervezők figyelmét, hogy csak az előtérben fogyaszthatják el a szendvicseket és az 

üdítőket. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

186/2012. (XI.28.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy az Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata által szervezett „Ki mit 

tud” elnevezésű rendezvényre, amely 2012. december 8.-án kerül 

megrendezésre térítésmentesen biztosítja az Endrefalva Község 

Önkormányzata tulajdonában lévő Művelődési házat (3165 Endrefalva, Csurgó 

út 2.) 12.00 órától 18.00 óráig azzal a feltétellel, hogy a polgármester és az 

elnök egy megállapodásban rögzíti a használat feltételeit. 

Az épület átadáskor meglévő állapotának megóvásáért és visszaadáskor 

felmerülő bármely sérülés megtérítéséért az Endrefalva Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke teljeskörű felelősséget vállal. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 

 

B) A körzeti megbízottak irodájával kapcsolatos tájékoztatás 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Hivatal hátsó 

helységéből a körzeti megbízottakat szeretnénk átköltöztetni a II. András Közösségi Ház épületébe, 

hiszen a község központjában, jobban láthatják a rendőrök a faluban zajló eseményeket. 

Felügyelhetik az önkormányzat tulajdonában álló épületeket, valamint a lakosság biztonságát. A 

rendőrkapitány úrral, ezzel kapcsolatban a napokban szándékozom felvenni a kapcsolatot, 

remélhetően egyetért velünk. 

 

C) Törvényességgel kapcsolatos tájékoztatás 

Vincze Nikolett körjegyző: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Nógrád Megyei 

Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztálya észrevételt tett a 

szabálysértési szabályok hatályon kívül helyezésére, azonban az előző testületi ülésen ennek a 

kötelezettségnek eleget tett a testület, így erről tájékoztatom a Kormányhivatalt. 

 

D) Ároktisztítás 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A Kormányhivatal 2012.12.31-i határidő betartása 

mellett kötelezett minket a Rákóczi úti árok kitisztítására. Felvettem a kapcsolatot egy 

vállalakozóval ez ügyben, de még helyszíni bejárás nem történt. 
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Papp Gábor alpolgármester: Én úgy emlékszem, hogy a 2010. évi árvíz kialakulásában is a 22-es 

út alatt átmenő áteresz mérete okozott problémát, nem az önkormányzati ároké. Amennyiben az 

önkormányzat kitakaríttatja az árkot, nagyobb áteresz válik szükségessé az út alatt. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Jó, akkor felveszem a vízmű szakembereivel is a 

kapcsolatot, hogy ők, hogyan látják ezt szakértőként. 

 

Több hozzászólás nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 20 
15

 órakor bezárta, az ülés zárt ülés 

keretén belül folytatódott. 

 

K.m.f. 

 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes      Vincze Nikolett 

polgármester                                                                                   körjegyző 


