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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Endrefalva-Szalmatercs-Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségét alkotó Képviselő-

testületeinek 2013. január 31-én 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 

Józsa Zoltán képviselő 

Csonka Tímea képviselő 

Deák Sándorné képviselő 

Holecz Sándorné képviselő 

Szalmatercs Község képviselő-testülete: 

Szentes Dezső polgármester 

Szmorad László alpolgármester 

Szentes Dezsőné képviselő 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő 

Takács Tamás képviselő 

Szécsényfelfalu Község képviselő-testülete: 

Keresztes Imre polgármester 

Licskó Ottó Péter alpolgármester 

Bódi Imre képviselő (17
50

-tól 18
20

-ig) 

Dudás Enikő képviselő 

Saját Nándor Imre képviselő 

Tanácskozási joggal: 

Vincze Nikolett körjegyző 

Csóri Boglárka Anita jegyzőkönyv-vezető 
 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester üdvözli a képviselő-testületeket az együttes testületi ülésen, 

megállapítja, hogy Endrefalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete teljes létszámmal, 

Szalmatercs Község Önkormányzatának képviselő-testülete teljes létszámmal és Szécsényfelfalu Község 

Önkormányzatának képviselő-testülete 1 fő kivételével megjelent az Endrefalva-Szalmatercs-

Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségét alkotó Képviselő-testületek együttes ülésén, így mindhárom 

képviselő-testület határozatképes, az ülést 17
00

-órakor megnyitja. Javasolja Csóri Boglárka Anita 

köztisztviselőt jegyzőkönyv-vezetőnek továbbá a napirendi pontok elfogadását. 
 

Tervezett napirend: 

1. Előterjesztés az Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó megállapodásról 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

2. Az Endrefalva – Szalmatercs – Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségének megszüntető okirtának 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

3. Az Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának megtárgyalása és elfogadása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

4. Előterjesztés a Szécsényi Szennyvíz-Agglomerációs Önkormányzati Társulás által beadott EU 

Önerő Alap pályázat beadásáról 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 Szentes Dezső polgármester 

 Keresztes Imre polgármester 

5. Egyebek 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
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Endrefalva – Szalmatercs - Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségét alkotó Képviselő-testületei a 

tervezett napirendet egyhangúan elfogadták. 

 

Napirendek tárgyalása 
 

1. Előterjesztés az Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó megállapodásról 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes, Endrefalva Község Önkormányzatának polgármestere: Mindenki megkapta 

a tervezetet. Kérdése, észrevétele van valakinek? Amennyiben nincs, szeretném kiegészíteni pár 

gondolattal. Az egykori szándéknyilatkozatokra épül ez a megállapodás. A törvény is arra kötelezi a 2000 

főnél kisebb településeket, hogy közös hivatalt hozzanak létre, így tehát nincs is más választásunk, 

minthogy társuljunk. Legutolsó ülésünk óta a tervezetben ismertetett dolgozói létszámot lecsökkentették 

6-8 főre, ez alapján kapjuk a finanszírozást. A jogszabály által meghatározott képlet alapján mi 6,74 főre 

vagyunk jogosultak. A létszám számunkra nagyon fontos, hiszen ez lesz az alapja a bevételünknek. A 

normatív mutató alapján kapjuk az állami támogatást, ami várhatóan 30 millió lesz és ezt a hivatal 

dolgozóinak bérére és a hivatalok rezsijére kell felhasználni. Tehát a közös hivatalról szóló megállapodás 

elsősorban az említett bevétel elosztásáról fog szólni. A polgármester urakkal egyeztetünk és próbáltunk 

mind a három község igényeit figyelembe venni. Több tervezet és kalkuláció is készült, végül a 6. 

variáció az, amelyiket minden település el tud fogadni. Kérem a másik két település polgármesterének a 

véleményét is a tervezettel és az elhangzottakkal kapcsolatban. 

Keresztes Imre, Szécsényfelfalu Község Önkormányzatának polgármestere: Szécsényfelfalu község 

érdekeit szem előtt tartva a 6. verzió a legelfogadhatóbb számunkra. 

Szentes Dezső, Szalmatercs Község Önkormányzatának polgármestere: Próbáltunk mind a három 

településnek kedvezni és az igazságossághoz a legközelebb állót választani, így tehát mi is a 6. variációt 

választjuk. A munkáltatói jogokat a jegyző esetében a székhely település polgármestere gyakorolja, a 

megállapodás szerint erre majd szeretnék visszatérni. De fontosnak tartom a normatívák egység elv 

szerinti szétosztását, továbbá annak az egyeztetését, hogy a béreket, hogyan fizetjük, hogy minden 

dolgozó azonos időpontba kapja meg a bérét. 

Vincze Nikolett jegyző: A megállapodásból szándékosan hagytuk ki ezt, hisz még nem tisztázott, hogy a 

finanszírozást az önkormányzatok vagy a közös hivatal fogja megkapni. 

Szentes Dezső, Szalmatercs Község Önkormányzatának polgármestere: Szeretném, ha benne lenne egy 

konkrét időpont a megállapodásban, hiszen lehet rajta módosítani. 

Szmorad László, Szalmatercs Község Önkormányzatának alpolgármestere: A megállapodás 10. 

pontjában a jegyző kinevezéséhez és felmentéséhez az érintett polgármesterek lakosságszám arányos, 

többségi döntése szükséges, amivel én nem értek egyet. Hiszen akkor a székhely település egyedül 

eldönti, hogy ki legyen a jegyző. 

Vincze Nikolett körjegyző: A megállapodás a törvényben meghatározottak szerint lett elkészítve, a jegyző 

kinevezésének elvét is az önkormányzati törvény egyértelműen kimondja, ettől eltérően rendelkezni nem 

lehet. A megállapodás a választási ciklus végéig szól, utána felül kell vizsgálni. 

Takács Tamás, Szalmatercs Község Önkormányzatának képviselője: A körjegyzőség megszűnésével, a 

folyamatban lévő ügyekkel mi lesz? 

Vincze Nikolett körjegyző: A körjegyzőség jogutódja a közös hivatal, így minden jog és kötelezettség, 

feladat - a jogfolytonosságot figyelembe véve - a közös hivatalra száll. 

Csóriné Botyánszki Ágnes, Endrefalva Község Önkormányzatának polgármestere: A megállapodással 

kapcsolatban van még valakinek hozzászólása? 

Szmorad László, Szalmatercs Község Önkormányzatának alpolgármestere: Igen, a megállapodás 8. 

pontjában részletezésre került a hivatal felépítése és annak ügyfélfogadási rendje. Az ügyfélfogadási időn 

szerintem változtatni kellene, hiszen a délután 4 óra után munkából haza érkezők már nem tudják az 

ügyeiket elintézni. 

Vincze Nikolett körjegyző: Kérem a javaslatokat az ügyfélfogadási időről. 

Szentes Dezsőné, Szalmatercs Község Önkormányzatának képviselője: Az ügyfélfogadási idő 1 órával 

később kezdődhetne és végződhetne. 
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Csóriné Botyánszki Ágnes, Endrefalva Község Önkormányzatának polgármestere: Az ügyfélfogadási 

időre viszont szükség van, hiszen így a dolgozók az ügyfélfogadási idő kívül zavartalanul tudnak 

dolgozni. 

Vincze Nikolett körjegyző: Lehetne hétfőn tovább és a hét többi munkanapján előbb végeznének. 

Szmorad László, Szalmatercs Község Önkormányzatának alpolgármestere: Hétfőn legalább délután 18 

óráig legyen az ügyfélfogadás. 

Vincze Nikolett körjegyző: Tehát hétfőn 8-18 óráig, kedden 8-16 óráig, szerdán nincs, csütörtökön 8-16 

óráig, pénteken szintén nincs ügyfélfogadás. 

Csóriné Botyánszki Ágnes, Endrefalva Község Önkormányzatának polgármestere: A megállapodással 

van még valami kiegészíteni valója valakinek? 

Vincze Nikolett körjegyző: Kérem a képviselő-testületeket, hogy településenként döntsenek az 1. 

napirendi pontról. 

 

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

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2013. (I.31.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, 

hogy - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 85. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve - Szalmatercs Község 

Önkormányzata Képviselő-testületével és Szécsényfelfalu Község 

Önkormányzata Képviselő-testületével 2013. március 1. nappal létrehozza az 

Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatalt. 

A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló 

megállapodást elfogadja és felhatalmazza a polgármestert, valamint a körjegyzőt a 

megállapodás aláírására. 

A képviselő-testület felhatalmazza továbbá a gesztor önkormányzat polgármesterét 

és a körjegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester, körjegyző 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2013. (I.31.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, 

hogy - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 85. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve - Endrefalva Község 

Önkormányzata Képviselő-testületével és Szécsényfelfalu Község 

Önkormányzata Képviselő-testületével 2013. március 1. nappal létrehozza az 

Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatalt. 

A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló 

megállapodást elfogadja és felhatalmazza a polgármestert, valamint a körjegyzőt a 

megállapodás aláírására. 

A képviselő-testület felhatalmazza továbbá a gesztor önkormányzat polgármesterét 

és a körjegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. 
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Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester, körjegyző 

 

Szécsényfelfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal (ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2013. (I.31.) számú határozata 

 

Szécsényfelfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, 

hogy - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 85. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve – Endrefalva Község 

Önkormányzata Képviselő-testületével és Szalmatercs Község 

Önkormányzata Képviselő-testületével 2013. március 1. nappal létrehozza az 

Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatalt. 

A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló 

megállapodást elfogadja és felhatalmazza a polgármestert, valamint a körjegyzőt a 

megállapodás aláírására. 

A képviselő-testület felhatalmazza továbbá a gesztor önkormányzat polgármesterét 

és a körjegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester, körjegyző 

 

2. Az Endrefalva – Szalmatercs – Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségének megszüntető okirtának 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

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

pontról is kiküldtük a tervezeteket a képviselő-testületek számára, remélem mindenki át tudta nézni. Azért 

szeretnénk a körjegyzőséget 2013. február 28.-ával megszüntetni, mert így lesz időnk minden szükséges 

intézkedést elvégezni. 

Szentes Dezső, Szalmatercs Község Önkormányzatának polgármestere: Kérjük a székhely települést, 

hogy a körjegyzőség zárási beszámolóját, készítse el március 30.-áig. 

Keresztes Imre, Szécsényfelfalu Község Önkormányzatának polgármestere: Én is egyetértek a 

polgármester úrral, kérünk egy kimutatást arról, hogy a körjegyzőség megszüntetésének időpontjában 

hogyan állt pénzügyileg a körjegyzőség. 

Csóriné Botyánszki Ágnes, Endrefalva Község Önkormányzatának polgármestere: Rendben, a 2012-es 

évet tekintve is elkészítettük a zárszámadást, ki fogjuk küldeni. 

Vincze Nikolett körjegyző: Tehát a körjegyzőség február 28.-ával megszűnik, és március 30-ig kell az 

elszámolást elkészíteni. 

Takács Tamás, Szalmatercs Község Önkormányzatának képviselője: Akkor leltárt kell készíteni a 

körjegyzőség eszközeiről? 

Vincze Nikolett körjegyző: A körjegyzőségnek nem sok eszköze van, hiszen az eszközök tulajdonosai az 

önkormányzatok. 

 

Bódi Imre Szécsényfelfalu Község Képviselő-testületének képviselője 17
50 

perckor megérkezett az ülésre. 

Mind a három Képviselő-testületnek a létszáma teljes. 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes, Endrefalva Község Önkormányzatának polgármestere: Még valakinek van 

kérdése a megszűnéssel kapcsolatban? 

Szentes Dezső, Szalmatercs Község Önkormányzatának polgármestere: Valószínű, hogy előbb-utóbb 

fizikailag is közös hivatalt kell létrehoznunk. 
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Józsa Zoltán, Endrefalva Község Önkormányzatának képviselője: A sorházakról szóló társulással mi 

lesz? 

Keresztes Imre, Szécsényfelfalu Község Önkormányzatának polgármestere: Igen ez ügyben is kellene 

valamit tennünk. 

Vincze Nikolett körjegyző: Az önkormányzatok tulajdonában nem következik be változás. 

 

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

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2013. (I.31.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Endrefalva – Szalmatercs – Szécsényfelfalu Községek Körjegyzősége 

megszüntetéséről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy Szalmatercs Község 

Önkormányzata Képviselő-testületével és Szécsényfelfalu Község 

Önkormányzata Képviselő-testületével 2013. február 28. nappal az Endrefalva – 

Szalmatercs – Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségét megszünteti. 

A képviselő-testület az Endrefalva – Szalmatercs – Szécsényfelfalu Községek 

Körjegyzőségének megszüntető okiratát elfogadja és felhatalmazza a 

polgármestert, valamint a körjegyzőt a megszüntető okirat aláírására. 

A képviselő-testület felhatalmazza továbbá a gesztor önkormányzat polgármesterét 

és a körjegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester, körjegyző 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2013. (I.31.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Endrefalva – Szalmatercs – Szécsényfelfalu Községek Körjegyzősége 

megszüntetéséről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy Endrefalva Község 

Önkormányzata Képviselő-testületével és Szécsényfelfalu Község 

Önkormányzata Képviselő-testületével 2013. február 28. nappal az Endrefalva – 

Szalmatercs – Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségét megszünteti. 

A képviselő-testület az Endrefalva – Szalmatercs – Szécsényfelfalu Községek 

Körjegyzőségének megszüntető okiratát elfogadja és felhatalmazza a 

polgármestert, valamint a körjegyzőt a megszüntető okirat aláírására. 

A képviselő-testület felhatalmazza továbbá a gesztor önkormányzat polgármesterét 

és a körjegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester, körjegyző 

 

 

 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 
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Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2013. (I.31.) számú határozata 

 

Szécsényfelfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

az Endrefalva – Szalmatercs – Szécsényfelfalu Községek Körjegyzősége 

megszüntetéséről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy Szalmatercs Község 

Önkormányzata Képviselő-testületével és Endrefalva Község Önkormányzata 

Képviselő-testületével 2013. február 28. nappal az Endrefalva – Szalmatercs – 

Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségét megszünteti. 

A képviselő-testület az Endrefalva – Szalmatercs – Szécsényfelfalu Községek 

Körjegyzőségének megszüntető okiratát elfogadja és felhatalmazza a 

polgármestert, valamint a körjegyzőt a megszüntető okirat aláírására. 

A képviselő-testület felhatalmazza továbbá a gesztor önkormányzat polgármesterét 

és a körjegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester, körjegyző 

 

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

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2013. (I.31.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy a 2013. február 28.-án megszűnő Endrefalva – Szalmatercs – Szécsényfelfalu 

Községek Körjegyzőségének elszámolását 2013. március 31-ig a gesztor 

önkormányzat pénzügyi előadójával elkészítteti. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a 

szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

Határidő: 2013. március 30. 

Felelős: polgármester, körjegyző 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2013. (I.31.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy a 2013. február 28.-án megszűnő Endrefalva – Szalmatercs – Szécsényfelfalu 

Községek Körjegyzőségének elszámolását 2013. március 31-ig a gesztor 

önkormányzat pénzügyi előadójával elkészítteti. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a 

szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

Határidő: 2013. március 30. 

Felelős: polgármester, körjegyző 

 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 
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Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2013. (I.31.) számú határozata 

 

Szécsényfelfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy a 2013. február 28.-án megszűnő Endrefalva – Szalmatercs – Szécsényfelfalu 

Községek Körjegyzőségének elszámolását 2013. március 31-ig a gesztor 

önkormányzat pénzügyi előadójával elkészítteti. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a 

szükséges intézkedéseket megtegye. 
 

Határidő: 2013. március 30. 

Felelős: polgármester, körjegyző 

 

3. Az Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának megtárgyalása és elfogadása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes, Endrefalva Község Önkormányzatának polgármestere: A harmadik 

napirendi pont következik. Az alapító okirattal kapcsolatban van kérdés? 

 

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

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2013. (I.31.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról szóló előterjesztést és 

úgy határozott, hogy Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-

testületével és Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületével 
2013. március 1. nappal létrehozza az Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatalt. 

A képviselő-testület az Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát 

elfogadja és felhatalmazza a polgármestert, valamint a körjegyzőt az alapító okirat 

aláírására. 

A képviselő-testület felhatalmazza továbbá a gesztor önkormányzat polgármesterét 

és a körjegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester, körjegyző 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2013. (I.31.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról szóló előterjesztést és 

úgy határozott, hogy Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületével 

és Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületével 2013. 

március 1. nappal létrehozza az Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatalt. 

A képviselő-testület az Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát 

elfogadja és felhatalmazza a polgármestert, valamint a körjegyzőt az alapító okirat 

aláírására. 

A képviselő-testület felhatalmazza továbbá a gesztor önkormányzat polgármesterét 

és a körjegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. 
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Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester, körjegyző 

 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2013. (I.31.) számú határozata 
 

Szécsényfelfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

az Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról szóló előterjesztést 

és úgy határozott, hogy Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-

testületével és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületével 
2013. március 1. nappal létrehozza az Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatalt. 

A képviselő-testület az Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát 

elfogadja és felhatalmazza a polgármestert, valamint a körjegyzőt az alapító okirat 

aláírására. 

A képviselő-testület felhatalmazza továbbá a gesztor önkormányzat polgármesterét 

és a körjegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester, körjegyző 

 

4. Előterjesztés a Szécsényi Szennyvíz-Agglomerációs Önkormányzati Társulás által beadott EU 

Önerő Alap pályázat beadásáról 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 Szentes Dezső polgármester 

 Keresztes Imre polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes, Endrefalva Község Önkormányzatának polgármestere: A 4. napirendi 

pontban a Szécsényi Szennyvíz-Agglomerációs Önkormányzati Társulás által beadott EU Önerő Alap 

pályázat önrészéről kell döntenünk. 

 

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

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2013. (I.31.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szécsényi 

Szennyvíz-Agglomerációs Önkormányzati Társulásnak a „Szécsényi agglomeráció 

szennyvíztisztításának fejlesztése” című, KEOP-1.2.0/09-11-2012-0007 azonosító számú 

pályázat megvalósításához szükséges saját forrás vállalását. 

A projekt nettó összköltsége 1.245.297.000 Ft, melyből az önerő összege 187.042.115 Ft, a 

támogatás összege 1.058.254.885 Ft. A támogatási arány 84,98 %. 

A Társulás tagjai a szükséges saját forrás összegét a 2011. december 12-én kötött Társulási 

Megállapodás 2. számú mellékletében meghatározott finanszírozási arányok alapján fedezik. 

Endrefalva Község Önkormányzatára eső finanszírozási hányad 4,52 %. Ez alapján Endrefalva 

Község Önkormányzata a projekt saját forrás igényének biztosításához 8.454.304 Ft összeggel 

járul hozzá. 

Az önkormányzat a rá eső saját forrás összegét részben saját erőből, részben a Társulás által 

2012.10.01-én beadott EU Önerő Alap pályázat támogatásából kívánja fedezni. Amennyiben az 

EU Önerő Alap pályázat nem nyer támogatást, az önkormányzat hitelből fedezi a kieső 

4.649.867 Ft önerő összeget. 
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Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2013. (I.31.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szécsényi Szennyvíz-

Agglomerációs Önkormányzati Társulásnak a „Szécsényi agglomeráció szennyvíztisztításának 

fejlesztése” című, KEOP-1.2.0/09-11-2012-0007 azonosító számú pályázat megvalósításához 

szükséges saját forrás vállalását. 

A projekt nettó összköltsége 1.245.297.000 Ft, melyből az önerő összege 187.042.115 Ft, a 

támogatás összege 1.058.254.885 Ft. A támogatási arány 84,98 %. 

A Társulás tagjai a szükséges saját forrás összegét a 2011. december 12-én kötött Társulási 

Megállapodás 2. számú mellékletében meghatározott finanszírozási arányok alapján fedezik. 

Szalmatercs Község Önkormányzatára eső finanszírozási hányad 1,85 %. Ez alapján Szalmatercs 

Község Önkormányzata a projekt saját forrás igényének biztosításához 3.460.279 Ft összeggel járul 

hozzá. 

Az önkormányzat a rá eső saját forrás összegét részben saját erőből, részben a Társulás által 

2012.10.01-én beadott EU Önerő Alap pályázat támogatásából kívánja fedezni. Amennyiben az EU 

Önerő Alap pályázat nem nyer támogatást, az önkormányzat hitelből fedezi a kieső 1.903.154 Ft 

önerő összeget. 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2013. (I.31.) számú határozata 

 

Szécsényfelfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szécsényi 

Szennyvíz-Agglomerációs Önkormányzati Társulásnak a „Szécsényi agglomeráció 

szennyvíztisztításának fejlesztése” című, KEOP-1.2.0/09-11-2012-0007 azonosító számú 

pályázat megvalósításához szükséges saját forrás vállalását. 

A projekt nettó összköltsége 1.245.297.000 Ft, melyből az önerő összege 187.042.115 Ft, a 

támogatás összege 1.058.254.885 Ft. A támogatási arány 84,98 %. 

A Társulás tagjai a szükséges saját forrás összegét a 2011. december 12-én kötött Társulási 

Megállapodás 2. számú mellékletében meghatározott finanszírozási arányok alapján fedezik. 

Szécsényfelfalu Község Önkormányzatára eső finanszírozási hányad 1,87 %. Ez alapján 

Szécsényfelfalu Község Önkormányzata a projekt saját forrás igényének biztosításához 

3.497.688 Ft összeggel járul hozzá. 

Az önkormányzat a rá eső saját forrás összegét részben saját erőből, részben a Társulás által 

2012.10.01-én beadott EU Önerő Alap pályázat támogatásából kívánja fedezni. Amennyiben az 

EU Önerő Alap pályázat nem nyer támogatást, az önkormányzat hitelből fedezi a kieső 

1.923.728 Ft önerő összeget. 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 
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5. Egyebek 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes, Endrefalva Község Önkormányzatának polgármestere: Kérem a 

képviselőket, hogy az eddigi éveknek megfelelően engedélyezzük az ingyenes étkezést az óvodánkban 

azoknak is, akik nem részesülnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. Ez 1 főt érint. Javaslom a 

díj átvállalását 2013.02.01-től. 

 

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

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2013. (I.31.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

Endrefalvai Napsugár Óvoda intézményben étkező azon endrefalvai gyermekek 

étkezési díját 2013.02.01-től átvállalja, akik nem részesülnek rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes, Endrefalva Község Önkormányzatának polgármestere: Az egyebek 

napirendi pontban szeretném kérni Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy 

helyezze hatályon kívül a hulladékkezelési díj rendeletét. A törvényesség felhívta rá a figyelmünket, hogy 

a 2013-as évre már a képviselő-testület nem határozhatja meg a szemétszállítási díj összegét. Viszont 

amennyiben nem a közszolgáltatóval kötött szerződésben lévő összegeket alkalmazzuk, akkor azt át kell 

vállalnunk a lakosoktól. A szerződés szerint a díj bruttó 1072 Ft. Az általunk szedett díj 1.000 Ft. Ez azt 

jelenti, hogy 72 Ft-ot ingatlanonként a testületnek át kell vállalnia a lakosoktól. Ezzel egyetértetek? 

 

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

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2013. (I.31.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

VGÜ Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott bruttó 1072 Ft 

összegű hulladékkezelési díjból 2013. január 1-től – az új hulladékkezelési díj 

megállapításáig - ingatlanonként bruttó 72 Ft-ot átvállal a lakosoktól. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

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

nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2013. (II.01.) önkormányzati rendelete 

a hulladékkezelési közszolgáltatatás díjáról szóló 

7/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Több hozzászólás nem lévén Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester Endrefalva – Szalmatercs – 

Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségét alkotó Képviselő-testületinek együttes testületi ülését 18 
20

 

órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes      Szentes Dezső 

polgármester                                                                                   polgármester 

 

 

Keresztes Imre      Vincze Nikolett 

polgármester                                                                           körjegyző 

 

 

Szmorad László     Takács Tamás 

        Szalmatercs Község Önkormányzatának  Szalmatercs Község Önkormányzatának 

         alpolgármester, jegyzőkönyv-hitelesítő                  képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


