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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én, 

csütörtökön 17
00

 órakor, az önkormányzat hivatalának tárgyalótermében megtartott rendes, 

ülésről. 

 

Jelen vannak: (a jelenléti ív szerint) 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

Papp Gábor alpolgármester 

Homoki Gábor képviselő 

Csonka Tímea képviselő 

Deák Sándorné képviselő 

Holecz Sándorné képviselő  

Józsa Zoltán képviselő 

Vincze Nikolett körjegyző, 

Antalné Varga Katalin intézményvezető (17.45 óráig) 

Csóri Boglárka Anita jegyzőkönyv-vezető 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester üdvözli a képviselő-testületet, a körjegyző nőt és Antalné 

Varga Katalin intézményvezetőt 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. 

 

Eredeti napirend javaslat: 

 

1. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

2. Előterjesztés a 2013. évre vonatkozó hulladékkezelési közszolgáltatás díj megállapítására 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

3. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

4. Egyebek 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Módosított napirend javaslat: 

 

1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

2. A közoktatási törvény változásával kapcsolatos teendők 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

 Antalné Varga Katalin intézményvezető 

3. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

4. Előterjesztés a 2013. évre vonatkozó hulladékkezelési közszolgáltatás díj megállapítására 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

5. Egyebek 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv-vezető személyét és a napirend 

módosítását egyhangúan elfogadta. 
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Napirendek tárgyalása 
 

1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A képviselő-testület megkapta a 2013. évi munkaterv 

vázlatát, amennyiben egyet értenek a leírtakkal. kérem fogadják el. A január havi képviselő-testületi 

ülés tervét kiegészíteném, azzal hogy az IKTSZ beszámolója is benne szerepeljen. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

200/2012. (XII.27.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi 

munkatervét a melléklet szerint elfogadja. Megbízza a polgármestert, hogy a 

képviselő-testület munkájának előkészítésében értékelteket a munkatervben 

foglaltakról tájékoztassa. 

(A munkaterv a határozat melléklete.) 
 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. A közoktatási törvény változásával kapcsolatos teendők 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

 Antalné Varga Katalin intézményvezető 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Átadom a szót az előterjesztőknek, hogy tájékoztassák a 

képviselő-testületet a közoktatási törvény változásával kapcsolatos teendőkről. 

Vincze Nikolett körjegyző: Már tájékoztattuk a képviselő-testületet, hogy szükséges az iskola 

alapító okiratának módosítása a közoktatási törvény változása miatt. Az intézmény 

megszüntetéséről megszüntető okiratot kell elfogadni, az óvoda létrehozásáról pedig új alapító 

okiratot. Az alapító okirat létrehozását követően, az OM azonosító kérése válik nélkülözhetetlenné, 

hiszen e nélkül nem igényelhetünk normatívát az óvodának. Az óvoda vezetői munkakörre 

pályázatot kell majd kiírni, de sajnos ehhez szükség van az OM azonosítóra, ezért javaslom, hogy a 

tagintézmény vezető megbízását hosszabbítsa meg a képviselő-testület a tanév végéig. 

Antalné Varga Katalin intézményvezető: A jegyzőnő jól összefoglalta, sajnos több információval 

én sem rendelkezem, pedig a környékbeli iskoláknál is érdeklődtem. Még minden nagyon 

képlékeny, ők sem tudtak többet, mint mi. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Javaslom a képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a 

körjegyzőnőt, a közoktatási törvény változása miatti teendők elvégzésére és az eredményről 

kérjenek tájékoztatást. 

Vincze Nikolett körjegyző: Az óvodának nevet kell választani, kérem a képviselő-testületet, hogy 

jól fontolja meg, mert a névváltoztatás egy sokkal hosszabb folyamatot jelent majd a későbbiekben, 

most azonban ez alól felmentés van, mivel az intézmény megszüntetésével az általános iskola név 

kikerül és nem lehet csak az a neve az intézménynek, hogy óvoda. Egyedi, megkülönböztető nevet 

kell adni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az óvónők javaslata a Szivárvány Óvoda elnevezés. A 

képviselő-testületnek van más javaslata. 

Deák Sándorné képviselő: A kismackó elnevezés is nagyon jó. 

Homoki Gábor képviselő: Az én javaslatom is hasonló, úgyhogy elfogadom. 

Vincze Nikolett körjegyző: A Napsugár Óvoda elnevezés is nagyon szép lenne. 
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Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nekem ez utóbbi tetszik. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

201/2012. (XII.27.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Általános Iskola és Óvoda (3165 Endrefalva, Béke út 4-6.) intézmény 

megszüntetéséről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a költségvetési 

szervet jogutódlással, különválással megszünteti 2012.12.31. nappal. 

A képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően elfogadta az intézmény 

megszüntető okiratát és felhatalmazza a körjegyzőt a megszüntetéssel 

kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület, körjegyző 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

202/2012. (XII.27.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Endrefalvai Napsugár Óvoda (3165 Endrefalva, Besztercebánya út 29.) 

intézmény alapításáról szóló előterjesztést. 

A képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően elfogadta az intézmény 

alapító okiratát és felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel 

kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület, polgármester 

 

A polgármester 17
45

–kor zárt ülést rendelt el, zárt ülés keretein belül tárgyalja meg az 

intézményvezetői megbízást. Antalné Varga Katalin intézményvezető 17
45

 órakor távozott az ülésről, 

az ülés 17.55 órától nyilvános ülésen folytatódott. 

 

3. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A két ülés között nagyon rövid idő telt el mégis úgy 

érzem, rengeteg feladat hárult ránk. Az előző ülésen beszéltünk a tűzifával kapcsolatos döntésünk 

elhalasztásáról. Az erdészettel is tárgyaltam, a döntés halasztásáról. 

Vincze Nikolett körjegyző: Tehát a tűzifáról 2013. február 15-ig kell döntenie a képviselő-

testületnek. Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a jóváhagyott helyi iparűzési adó 

rendeletünket valószínűleg a törvényesség nem fogja elfogadni. Ez a napokban derült ki egy 

adatszolgáltatás kapcsán. A képviselő-testület döntését mindenesetre megpróbáljuk érvényesíteni, 

érdeklődni fogunk ennek megvalósítása miatt a minisztériumnál. 
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Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

beszámolóját a két testületi ülés között történt eseményekről tudomásul vette. 

 

4. Előterjesztés a 2013. évre vonatkozó hulladékkezelési közszolgáltatás díj megállapítására 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Meg akartam nézni, hogy a munkabérrel és nyugdíjjal 

rendelkezők közül hányan tartoznak az önkormányzatnak a szemét szállítás díjjal. 

Vincze Nikolett körjegyző: Lehet, hogy nem is érdemes ezekkel foglalkozni, mert kevesen vannak. 

Papp Gábor alpolgármester: Mindig 120 literrel számol, nagyon soknak találom az 50 m3 

szemetet. Szerintem nincs annyi. 

Vincze Nikolett körjegyző: Valószínűleg központilag állapítják meg majd a hulladékkezelési 

közszolgáltatás díját is. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Javaslom, hogy a hulladékszállítást végző cég vezetőit 

hívjuk meg az egyik testületi ülésünkre, és a képviselő-testület felteheti a kérdéseit a részükre. 

Vincze Nikolett körjegyző: Nem kell módosítani a díjrendeletünket, amennyiben a képviselő-

testület jóváhagyja a tavalyi díjtételt. A szerződés meghosszabbításával kapcsolatban kell csak 

határozni. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

204/2012. (XII.27.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft.-vel 

kötött közszolgáltatási szerződés 10. számú módosításának aláírására. 

A közszolgáltatási szerződés időtartama 416 háztartásra terjed ki 2013.12.31-

ig.  

 

Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5. Egyebek 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Vincze Nikolett körjegyző: Az adó- és igazgatási ügyintéző kigyűjtötte a nyilvántartásunk szerint 

200 Ft hátralékkal vagy túlfizetéssel rendelkező adózókat. A hátralékos adózók száma 98 fő, a 

túlfizetések 9 főt érintenek. A kigyűjtött tételek összértéke 2.963 Ft-ot a hátralékosok és 641 Ft a 

túlfizetők javára. Az ilyen kis összegű tartozásokra nem érdemes csekkeket kiküldeni. De kérem, 

döntsön erről a képviselő-testület. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

205/2012. (XII.27.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 107 

adóalanyt érintő, kisösszegű, összesen 2.963,- Ft-os követelés és 641,- Ft 

túlfizetés törlését és azt elfogadta. 
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Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A holnapi nap várunk mindenkit a II. András épületében 

a járáshoz átkerülő dolgozónk búcsúztatójára. 

Vincze Nikolett körjegyző: Az új körzeti megbízotti irodát megtekintették a rendőrök, nagyon 

tetszet nekik. Lehetséges, hogy lesz a községen élő rendőr, de ezt majd akkor szeretném részletezni 

amikor pontos információink lesznek. 

 

Több hozzászólás nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 19 
00

 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes      Vincze Nikolett 

polgármester                                                                                   körjegyző 


