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Endrefalva Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 2012. december 10-

én megtartott rendkívüli ülésének 

jegyzőkönyve 



J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10-én 15
30

 

órakor, az Endrefalva Község Önkormányzata Hivatalának nagytermében megtartott rendkívüli 

üléséről. 

 

Jelen vannak: (a jelenléti ív szerint) 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

Papp Gábor alpolgármester 

Homoki Gábor képviselő 

Józsa Zoltán képviselő 

Deák Sándorné képviselő 

Holecz Sándorné képviselő 

Vincze Nikolett körjegyző 

Csóri Boglárka Anita jegyzőkönyv-vezető 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester üdvözli a képviselő-testületet a rendkívüli testületi ülésen, 

megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 fővel határozatképes, az ülést 15
30

-órakor megnyitja. 

Javasolja a napirendi pontok elfogadását. 

 

Napirend javaslat: 

 

1. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

2. „Megállapodás a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő 

intézmény átadás-átvételéről” megnevezésű megállapodás megtárgyalása, jóváhagyása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

3. Az óvodai intézmény 2013. január 1-jét követő működtetése 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

4. Szociális tűzifa programban történő részvétel megtárgyalása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Napirendek tárgyalása 
 

1. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A start munka pályázatot egy 8 fős bizottság előtt kellett 

megvédenem 2012. december 6.-án. Az elhangzottak szerint nem valósulnak meg a nagy 

eszközökbe történő beruházások, a bel- és árvíz, valamint a mezőgazdasági utak felújítása, állapot 

javítása szociális jellegű pályázat lesz. A pályázat alapos és kidolgozott volt a bizottság szerint is, a 

pontosítások után végül is 69 fő foglalkoztatására kaphatunk lehetőséget. Ebben van két 

adminisztrátor és 6 csoportba vannak osztva az emberek.  

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

beszámolóját a két testületi ülés között történt eseményekről tudomásul vette. 

 

 



2. „Megállapodás a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő 

intézmény átadás-átvételéről” megnevezésű megállapodás megtárgyalása, jóváhagyása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételéről 

szóló megállapodás tervezetét ma át kell küldenünk átnézésre és 2012. december 12.-én 

Szécsényben kerül sor a végleges megállapodás aláírására. A megállapodás szerint szakmailag 

(fenntartásra) átadjuk az iskolákat gesztor önkormányzatként Endrefalva – Szécsényfelfalu - Piliny 

Közoktatási Intézményfenntartói Társulási tekintetében (pedagógusok, gyerekek) valamint  

községként Endrefalva település iskoláját, magát az épületet működtetésre. A megállapodásban 

mindenre kitértek, a meglévő szerződéseket, dolgozói létszámot, béreket, pályázatokat ismertetni 

kell. Az iskola gondnok személye is biztosított már. 

Vincze Nikolett körjegyző: A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 

megállapodás aláírásához a képviselő-testület jóváhagyása kell, ezért volt szükség a rendkívüli 

képviselő-testületi ülés összehívására. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A megállapodáshoz szükséges a körjegyzőnő, az iskola 

igazgatónője, a pénzügyi előadó, valamint az én aláírásom. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

197/2012.(XII.10.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köznevelési 

intézmények állami fenntartásba vételéről szóló előterjesztést megtárgyalta és a 

köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 

fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény alapján elkészített – 

az előterjesztés mellékletét képező – „Megállapodás a köznevelési intézmények 

állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételéről” 

megnevezésű megállapodást jóváhagyja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás határidőben 

történő aláírására. 

 

Határidő: 2012. december 12. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

3. Az óvodai intézmény 2013. január 1-jét követő működtetése 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az óvoda itt marad az önkormányzat fenntartása alatt 

2013. január 1-től a teljes átalakulással kapcsolatban sok feladat várható. 

Vincze Nikolett körjegyző: El kell döntenie a képviselő-testületnek, hogy önállóan szeretné 

működtetni, az óvodát vagy a szomszédos településekkel együtt. 

 

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

ellenszavazat nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 



Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

198/2012.(XII.10.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

2013. január 1-től az iskolai feladatok állami átvételét követően az óvodai 

intézményt önállóan és nem társulásban kívánja működtetni. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt az intézményi 

átszervezéssel járó feladatok intézésére. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 

 

 

 

4. Szociális tűzifa programban történő részvétel megtárgyalása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 59/2012. (XI.28.) BM rendelet alapján Endrefalva község 

175 m
3 

fát kaphat. Az általunk igényelt 203 m
3
 helyett, ezt a mennyiséget a községben lakók 

számára megállapított lakásfenntartási támogatások száma alapján határozták meg a szeptemberi 

állapot szerint. A rendeletben meghatározott szorzó számok alapján állapították meg a 175 m
3
-t. A 

támogatás mértéke 2.700.000,- Ft körüli, de az igénybevételhez több mint 1.000.000,- Ft önerő 

szükséges, valamint a lakossághoz történő házhoz szállítás költsége is az önkormányzatot terheli. 

Deák Sándorné képviselő: Elsősorban azt kell eldöntetünk, ki részesülhet, majd ebben a 

támogatásban. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Amennyiben a lakásfenntartási támogatást vesszük 

figyelembe, akkor a lakosság ezen részét már duplán támogatjuk, hiszen a lakásfenntartási 

támogatás 10 %-át, azaz 1.000.000,- Ft-ot minden hónapban hozzájárulunk a támogatásokhoz. 

Józsa Zoltán képviselő: De ez a 175 m
3
 erdei és nem matematikai m

3
, tehát ezt meg lehetne felezni 

és akkor már 350 ingatlanba jutna fa. 

Vincze Nikolett körjegyző: Igen, de így is 60 családot ki kell húzni. Minden egyes jogosultságról 

külön határozatot kell majd hoznia a képviselő-testületnek és természetesen egy rendelet szükséges, 

hogy ki veheti igénybe ezt a támogatást. 

Papp Gábor alpolgármester: Akkor ez a támogatás igen nagymértékű ügyintézést, adminisztrációt 

igényel. 

Józsa Zoltán képviselő: A lakásfenntartási támogatás meglétéhez kössük a tűzifa támogatás 

igénybevételét. 

Holecz Sándorné képviselő: A lakásfenntartási támogatás alapján történő tűzifa támogatás 

megállapítását nem támogatom. 

Vincze Nikolett körjegyző: Mindenképpen egyenként kell majd a képviselő-testületi ülésen 

határozni ki az, aki rászorult. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Most dönthetünk úgy is, hogy nincs meg az önerő a 

támogatás igénybevételéhez, hiszen a jövő évi költségvetésünket még nem látjuk ilyen szinten. 

Vincze Nikolett körjegyző: Az önkormányzati támogatás mértéke 2000,- Ft + áfa/m
3
 és ne 

feledkezzünk meg a szállítás költségéről sem. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A szállítás költsége 3.000,- Ft + áfa ebből maximum 

500,- Ft kedvezményt kaphatunk az erdészettől. 

Deák Sándorné képviselő: Ehhez még plusz hozzá jön a házhoz szállítás költsége. 

Papp Gábor alpolgármester: Emberek is kellenek a pakoláshoz, tehát az ő bérüket is nekünk kell 

fizetni. Hiszen nincs közmunka. 

Józsa Zoltán képviselő: Egyszerű, az erdészet címlistára szállítsa a fát. 



Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nem tudják, mert február 15-ig ki kell szállítani és 

osztani. A szociális segélyt is ki kell fizetnünk, az Alapszolgáltatási Központ pályázatával 

kapcsolatban is 1.300.000,- Ft-ot kell kifizetnünk. Véleményem szerint januárban térjünk vissza rá. 

Nem is nyilatkoztam arról, hogy vállaljuk a fentiek ismeretében a tűzifaosztás megvalósítását és 

mégis utalták a pénzt a számlánkra. A Belügyminisztériumba is írhatnánk egy levelet, hogy adósság 

nélküli önkormányzat révén támogassák a lakosságunkat azzal, hogy az önkormányzatnak nem kell 

önerőt biztosítania. Akkor elnapoljuk a döntést és írunk egy levelet a Belügyminisztériumba, hogy a 

lakosság rászorultsága és az önkormányzat adósság mentessége miatt tekintsenek el az önerőtől. 

 

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

ellenszavazat nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

199/2012.(XII.10.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

a szociális tűzifa programba való részvételről szóló döntést elnapolja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Belügyminisztérium 

számára a szociális tűzifa támogatás önerejével kapcsolatban támogatáskérő 

levelet írjon. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

Több hozzászólás nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 16
20 

órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes      Vincze Nikolett 

polgármester                                                                                   körjegyző 


