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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13-án, szerdán 

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 (20.30 óráig) 

Csonka Tímea képviselő 

Deák Sándorné képviselő 

Holecz Sándorné képviselő  

Józsa Zoltán képviselő 

Vincze Nikolett körjegyző, 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó (17.35-20.50 óráig) 

Nagy László VGÜ Kft. képviselője (17.35 óráig) 

Csóri Boglárka Anita jegyzőkönyv-vezető 

 

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

Lászlót a VGÜ Kft. részéről, majd 17
00

 órakor az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv-vezetőnek javasolja 

Csóri Boglárka Anitát. Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. 

 

Napirend javaslat: 

 

1. Képviselői kérdések a Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. felé 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

2. Előterjesztés a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének módosítására 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

3. A Körjegyzőség és a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének elfogadása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

4. Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

5. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének elfogadása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

6. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

7. Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

8. Az Önkormányzat vagyonrendeletének felülvizsgálata 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

9. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelési és használati 

szerződések jóváhagyása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

10. Egyebek 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

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

napirendet egyhangúan elfogadta. 



Napirendek tárgyalása 
 

1. Képviselői kérdések a Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. felé 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A képviselő-testület decemberi ülésén merült fel, az a 

kérés, hogy VGÜ Kft. képviselőjét l meghívjunk a testületi ülésünkre, mivel volt olyan kérdés, 

amire nem tudtam válaszolni. Át is adnám a szó a képviselő társaimnak. 

Papp Gábor alpolgármester: Az egyik ilyen kérdés volt, hogy mennyi hulladékot képes elvinni a 

szemétszállító autó? 

Nagy László VGÜ Kft. képviselője: 20-30 m
3
 között. 

Papp Gábor alpolgármester: Az önök által megküldött dokumentumok szerint heti 50 m
3 

és ez a 

120 literre vonatkozik nem a tömörítettre. A számított mennyiség alapján fizetünk és nem a 

ténylegesen elszállított hulladék után. 

Nagy László VGÜ Kft. képviselője: A salgótarjáni kistérségben egységes feltételek alapján 

számoljuk a díjakat, mindenhol 120 literes mennyiséget veszünk figyelembe, havonta 520 liter jut 

egy-egy háztartásra. A térségben 24 település volt, de nem mindenki csatlakozott, hozzánk és az 

utólag csatlakozóktól 10 %-kal magasabb díjat lehetet kérni, fejlesztési díj címén. A törvény szerint 

3.000 Ft/tonnát kell fizetni minden egyes tonna vegyes hulladék után, amelyet át kellene a 

szolgáltatást igénybe vevőkre terhelni, de az egységes díj miatt valószínűleg ez nem fog 

megvalósulni. 

Papp Gábor alpolgármester: Köszönöm. 

Józsa Zoltán képviselő: A hulladék elszállítása során a gépjármű sok esetben nem rendelkezett 

védőfelszereléssel, ezért a község területén széttörtek, berepedeztek a kukák. A kérdésem az lenne, 

hogy mivel nem a lakosságé a hulladékgyűjtő edény, akkor kié a kár, és ki fizeti meg? Tehát 

borzasztó állapotban vannak a község területén a kukák. 

Nagy László VGÜ Kft. képviselője: Sok faluban okoz ez gondot. A probléma forrását nehéz 

meglelni, valószínűleg az embereink is hibázhatnak és a gépek is elromolhatnak. A kettő között van 

az igazság, de nagyon nehéz megállapítani, hogy egy kuka sérülését ki vagy mi okozta. 

Papp Gábor alpolgármester: A hulladékszállító gépjárművek védő berendezéséinek hiánya okozza 

elsősorban a problémát, hiszen meg lehet nézni, a kukák oldala azonos helyen van betörve, ahol a 

gumigörgő hiányzott. 

Nagy László VGÜ Kft. képviselője: A téli hidegben rengeteg hulladékgyűjtő edénybe belefagy a 

szemét, így valószínűleg a kollégáim többször is megütögetik a hulladékszállító eszközhöz. Azt 

szoktuk hasonló esetekben csinálni, hogy a panasz bejelentő e-mailt követően megvizsgáljuk az 

esetet és ha tudjuk, kicseréljük a kukát. Mivel a településen nagy számban jelent ez problémát, így 

nem tudom felajánlani, hogy minden hulladékgyűjtő edényt kicserélünk. A probléma 

megoldásaként kitelepülhetünk egy napra a településre és a műanyag hegesztőnkkel 

megjavíthatnánk a sérült edényeket. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Előre is köszönjük, nagyon jó ötlet, a Hírmondóba 

közölni is fogjuk a lakossággal, hogy a sérült kukákat megjavítathatják. 

Csonka Tímea képviselő: Egy új szemét tároló edény nagyon drága? 

Nagy László VGÜ Kft. képviselője: Amennyiben 1 vagy 2 kukát vásárolnak 6.500 Ft/db, ha pedig 

10 db felett 4.500 Ft-t darabja. 

Vincze Nikolett körjegyző: A megrongálódott hulladéktárolókkal kapcsolatban írtunk e-mailt, de 

több hónap telt el a válaszig. Volt, akinek kicserélték, és volt, akinek nem. 

Papp Gábor alpolgármester: Hány éve vettük az egységes hulladék tárolót? 

Vincze Nikolett körjegyző: Szerintem ezek nem voltak újak, minden község úgy 10 éve vásárolt 

használt hulladéktárolókat. 

Papp Gábor alpolgármester: Nem, ezek újak voltak, a VGÜ Kft.-től vettük. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Egy pályázatnak köszönhetően, tényleg újonnan vettük 

ezeket a kukákat a VGÜ Kft-től. 
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Papp Gábor alpolgármester: Igen, még 200 forint bérleti díjat szedtünk a használatért. 

Nagy László VGÜ Kft. képviselője: Természetesen indokolt esetben kicseréljük a kukákat, de 

szeretnénk a visszaéléseket elkerülni. Igyekszünk korrekten eljárni, az ilyen esetekben. 

Deák Sándorné képviselő: Már régen jeleztük Önök felé, hogy a szemétszállító kocsi szögvasa 

okozza a problémát. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Szeretnénk élni a felkínált lehetőséggel és a sérült kukák 

említett módon történő javítását megszerveznénk. 

Papp Gábor alpolgármester: Azzal nincs gond, hogy a szemétszállítás során a gyűjtőedényekből az 

összes hulladékot ki akarják üríteni, de a nem a helyükre kerülnek vissza a kukák. 

Deák Sándorné képviselő: Így van, az autósok elsodorják a kukákat, mert a szemétszállítók nagyon 

az út szélére teszik vissza. 

Holecz Sándorné képviselő: Igen, a hídra kellene visszahúzni. 

Nagy László VGÜ Kft. képviselője: Ezt az észrevételt továbbítani fogom a kollégáimnak. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Legalább a főúton kellene erre ügyelni. Még valakinek 

van kérdése? Az új változásokról tudna még nekünk mondani valamit? 

Nagy László VGÜ Kft. képviselője: Még számunkra is nagyon újak a változások. A 2013-as évben 

már nem az önkormányzatok határozzák meg a díjakat. Nekünk szeptemberig kell a díjjavaslatot 

elkészíteni. A 3.000 Ft-os lerakói díj 2016-ra 12.000 Ft-ra fog emelkedni, minden évben 3.000 Ft-

tal emelkedik. Ezt a tevékenységet csak nonprofit cégek végezhetik, amelyek többségi vagy teljes 

egészében állami tulajdonban vannak. A közszolgáltatást végzők más hulladék tevékenységet nem 

végezhetnek. Jelenleg 51 településen vagyunk jelen. A veszélyes hulladékokat elkülönítetten kell 

kezelni a lakossági hulladéktól, mint például az olajt. Minden hulladék gazdálkodónak meg kell 

felelnie a közszolgáltatási minősítésnek, ha valaki nem rendelkezik ezzel, akkor nem lehet vele 

szerződést kötni, vagy fel kell mondani a szerződést. Az új szolgáltatóval csak közbeszerzési 

eljárással lehet szerződést kötni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A közszolgáltatók száma nem lesz korlátozva? 

Nagy László VGÜ Kft. képviselője: Még nem tudjuk. A lakossági díj mérséklést sem értjük, hogy 

lesz megoldva, hiszen az árainkat évről-évre csak az inflációval megfelelő mértékben emeltük. 

Tovább már nem tudjuk csökkenteni az árainkat, hiszen akkor már a működésünk kerül veszélybe. 

A budapesti és környező nagy városokban sokkal magasabbak az árak, abból lehet csökkenteni, de 

mi nem tudunk. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Van még valakinek kérdése? 

Deák Sándorné képviselő: Köszönjük szépen, ennyi lett volna. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A hegesztést igénybe vennénk, amikor jobb idő lesz, 

március 15.-e körül. 

Vincze Nikolett körjegyző: Hétköznap vagy hétvégén? 

Józsa Zoltán képviselő: A lényeg az, hogy üresek legyenek a kukák. 

Papp Gábor alpolgármester: Mi lesz azokkal, akik dolgoznak? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Majd megoldjuk. 

Nagy László VGÜ Kft. képviselője: Hétvégén is lehet, ha probléma a hétköznap. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Szerintem nem fog gondot okozni, hiszen a lakosság 

nagy része munkanélküli. Majd megoldjuk, például a hírmondóba bele tesszük, hogy van ilyen 

lehetőség és a hivatalban lehet jelentkezni annak, aki igénybe veszi ezt a szolgáltatást. Nagyon 

köszönjük. 
 

Nagy László VGÜ Kft.-től 17
35

 órakor távozott az ülésről, Tőzsérné Dudás Erika 17
35

 órakor 

megérkezett az ülésre. 
 

2. Előterjesztés a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének módosítására 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A második napirendi pontról szóló dokumentumokat 

mindenki megkapta, van valakinek kérdése? 
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Deák Sándorné képviselő: Nincs, érthető volt. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2013. (II.13.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körjegyzőség 

2012. évi költségvetés bevételi főösszeg növekedését 1.266 e Ft-tal és kiadási 

főösszeg növekedését 1.266 e Ft-tal jóváhagyólag elfogadja. 
 

Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

3. A Körjegyzőség és a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének elfogadása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Erről is kiküldtük az anyagot, remélem mindenki át tudta 

nézni. 

Vincze Nikolett körjegyző: Lehetséges, hogy ebben lesz még változás, hiszen az első két hónap még 

a körjegyzőségről, a tíz hónap pedig a közös hivatalról szól. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2013. (II.13.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Endrefalva – 

Szalmatercs - Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségének 2013. évi 

költségvetési tervezetét 3.931 e Ft bevételi és 3.931 e Ft kiadási főösszegek 

mellett, az Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési 

tervezetét 21.329 e Ft bevételi és 21.329 e Ft kiadási főösszegek mellett, 

mindösszesen pedig 25.260 e Ft bevételi és 25.260 e Ft kiadási főösszegek 

mellett jóváhagyólag elfogadja. 
 

Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

4. Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ezt szintén kiküldtük, mindenki elolvashatta, ezek a 

tények. 
 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2012. évi költségvetésről szóló 

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

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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5. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének elfogadása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A munka anyagot sosem szoktuk kiküldeni, de most rá 

voltunk kényszerülve, ezt láthatja most a képviselő-testület. Szeretném tájékoztatni a képviselő-

testületet a 2013. évi költségvetés előkészítésénél adódott problémákról. A 2013-as év 

költségvetésének előkészületi munkájával összefüggésben megállapítható, hogy a Magyarország 

2013. évi költségvetésében szereplő finanszírozási kondíciók között még a legszigorúbb 

gazdálkodás mellett sem lehetséges önkormányzatunk 2013. évi költségvetését a jogszabályoknak 

megfelelően hiány nélkül tervezni. Az elégtelen finanszírozás problémáját alapvetően a jövedelem 

differenciálódás megszüntetése (40349164 Ft) valamint az SZJA helyben maradó 8%-ának 

esetünkben (2361840,-Ft) megszüntetése okozza. Valamint tovább sújtja a gépjárműadó 60%-ának 

(180000Ft) elvétele hiszen adó-erőképességük miatt – e címen jutottunk forráshoz a korábbi 

években. Ezen források jóval meghaladják azt az összeget, amennyit a köznevelési, igazgatási és 

egyes szociális feladatok elvonása indokolna. A helyzetet tovább rontja, hogy az említett szabadon 

felhasználható forrásokat már eddig is javarészt kötelező feladataink ellátására fordítottuk, így ezen 

források megszüntetése a feladatellátást lehetetleníti el. A feladatfinanszírozás rendszere ráadásul 

nincs tekintettel a helyi sajátosságokra. Hiszen a helyi önkormányzatok többek között területi 

elhelyezkedésük, nagyságuk, gazdasági teljesítőképességük, hagyományaik, valamint lakosságuk 

száma, demográfiai összetétele, annak szociális helyzete alapján különböző adottságokkal 

rendelkeznek és ennek figyelembe vételével végzik a közfeladatok ellátását. Az önkormányzati 

finanszírozás jelenlegi rendszere azzal, hogy kizárólag a kötelező feladatok finanszírozására helyezi 

a hangsúlyt, a szabadon felhasználható források elvételével felszámolja a helyi kezdeményezéseket.  

Részletes észrevételek. Az önkormányzati hivatal működése támogatásának /2. sz. melléklet I.1. a) 

pont/ meghatározásakor az elismert köztisztviselői létszám nagysága drasztikusan, közel 30 %-kal 

csökkent az eredeti előterjesztésben foglaltakhoz képest úgy, hogy a döntés Parlament általi 

elfogadásakor számos helyen már véget értek a 2013. január 1-jén felálló közös hivatal 

kialakításával kapcsolatban folytatott tárgyalások. Ráadásul csekély feladat mennyiség került át a 

járási hivatalba. A finanszírozott létszámmal lehetetlen biztosítani a feladatellátást. A település-

üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása /2. sz. melléklet I. 1. b) pont/ alapján számított 

bevételek nem nyújtanak fedezetet a legalapvetőbb tevékenységek ellátására. A zöldterület-

gazdálkodással kapcsolatos feladatok címen kapott támogatás a legégetőbb munkákra biztosít 

forrást, a dologi kiadásokat szűkösen fedezi, míg a gépek, eszközök amortizációját egyáltalán nem. 

A közvilágítás fenntartására kapott összeg a felmerülő költségek 60%-ára elegendő. A köztemető, 

valamint a közutak fenntartásának támogatása a közvetlen élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 

munkálatokra biztosít forrást, a nagyobb volumenű munkálatokra, vagy a további állagromlást 

megakadályozó fejlesztésre egyáltalán nem. Az egyéb kötelező önkormányzati feladatok 

támogatása címén /2. sz. melléklet I. 1. d) pont/ járó források még a legcsekélyebb mértékben sem 

elegendők az alábbi kötelező önkormányzati feladatok ellátásának biztosítására. településfejlesztés, 

településrendezés; településüzemeltetés (kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása); orvosi ügyelet 

biztosítása, környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, 

rovar- és rágcsálóirtás); kulturális szolgáltatás, lakás- és helyiséggazdálkodás; helyi környezet- és 

természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; honvédelem, polgári védelem, 

katasztrófavédelem; sport, ifjúsági ügyek; nemzetiségi ügyek; közreműködés a település 

közbiztonságának biztosításában; hulladékgazdálkodás. Forrás hiányában ugyancsak veszélybe 

kerülhet többek között a munka- és tűzvédelmi, a belső ellenőrzési, a közmunkával kapcsolatos 

feladatok ellátása. Mindezeken túl az önkormányzat pénzintézetnél vezetett számlavezetési díja is 

jelentős, központi költségvetésből nem finanszírozott tétel. Mivel a kötelező feladatok ellátása 

veszélybe kerül, ezért ezek finanszírozására az önkormányzatok a szabad pénzeszközeiket 

kénytelenek átcsoportosítani (ahol még ez egyáltalán rendelkezésre áll). Ez azt eredményezi, hogy a 

jelentős társadalmi hozadékkal rendelkező, nem kötelező feladatok ellátása teljes mértékben 
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ellehetetlenül, elsorvad. A településeken működő, az értékteremtésben, értékek őrzésében nagy 

szerepet vállaló kulturális- és sportegyesületek, önkormányzati feladatok ellátásában szerepet játszó 

civil szervezetek tevékenységüket a későbbiekben ellátni nem tudják. A nem kötelező feladatok 

megszüntetése szociális területen is negatív hozadékkal párosul. A polgármesteri tisztség 

ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. 

törvény szabályozza a település lakosságszáma alapján megállapítható polgármesteri illetmény tól 

ig összegét valamint a képviselők tiszteletdíját feladatalapon egyáltalán nem finanszírozza ezt az 

összeget is az általános 3,5MFt-ból kellene biztosítani. Összességében megállapítható, hogy a 

jelenlegi források az önkormányzatok – különös tekintettel a községek – feladatainak ellátására, 

még a kötelező feladatok ellátására sem elegendőek. Az elégtelen finanszírozás következményeként 

a lakosság szolgáltatásokkal való ellátásának színvonala jelentősen romlik, az esetek többségében 

ellehetetlenül, kritikus helyzetet előidézve a településeken. A helyzetet tovább rontja, hogy az 

önként vállalt feladatok biztosítása is megszűnik. A jelenlegi finanszírozás visszafordíthatatlan 

folyamatot indít el a településeken, ugyanis a felszámolt, megszüntetett ellátás későbbi 

újraindítására vagy egyáltalán nem, vagy kizárólag jelentős többlet költséggel lesz reális lehetőség. 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: Március 15-éig le kell adni a „nullás” költségvetést. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A start programban 69 ember helyett csak 15 lesz, mert 

csak a mezőgazdasági munkát támogatják 100 %-ban a többit nem, így 30-50 %-ot nekünk kellene 

hozzá tenni. 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: Javaslom a képviselő-testületnek, hogy tekintsék át a 

kiadásokat és csökkentsék le, amit le lehet. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A temetési segélyt lakóhely szerint kell igényelni? 

Vincze Nikolett körjegyző: Igen, a környező falvak temetési segélyeinek az összegét figyelembe 

véve itt a legmagasabb. 

Deák Sándorné képviselő: Igen, Karancskeszibe is 15.000 Ft tudomásom szerint. 

Vincze Nikolett körjegyző: Azt is meg kellene határozni, hogy mikortól legyen alacsonyabb az 

összeg, már most is vannak temetési segély kérelmek benyújtva. Javaslom, hogy egy távolabbi 

időpontot határozzon meg a testület, hogy a lakosokat kellőképpen tájékoztatni tudjuk. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Szerintem 2013. július 1-től csökkenjen az összeg 20.000 

Ft-ra. A hírmondó legközelebbi számába fogjuk megjelentetni a változást. 

Vincze Nikolett körjegyző: Véleményem szerint a jövedelem esetében a szorzót is csökkenteni 

kellene. 

Holecz Sándorné képviselő: Igen, mert az már nem létfenntartást veszélyeztet. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelete 

a helyi szociális igazgatásról szóló 

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

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

A polgármester 19 
45

 órakor szünetet rendelt el, az ülés 20 
00

 órakor folytatódott. 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Beiskolázási támogatásnak az összegét is lehetne 

csökkenteni. 

Vincze Nikolett körjegyző: A szomszédos településeken is a Bursa Hungarica ösztöndíjat lehet 

kérelmezni, amely összegnek a felét az önkormányzat, másik felét pedig az állam adja a tanulóknak. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A civil szervezetek támogatásánál a 200.000 Ft 

maradjon. Az idősek napi rendezvényre a 300.000 Ft, hiszen most majd rendezvényt kell tartanunk, 

mert kétévente ezzel köszöntjük az időseket. 
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Vincze Nikolett körjegyző: A képviselők tisztelet díját is módosíthatjuk, mert az is 100 %-ban 

terheli a költségvetést. 

Papp Gábor alpolgármester: A következő testületi ülésre kérhetnénk variációkat erre, a pénzügyi 

előadótól? 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: Természetesen. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A tűzifa támogatás felhasználásáról is kellene döntenünk, 

hiszen már szorít a határidő. Már többször is beszéltünk róla. Megérkezett a levél Tállai András 

önkormányzati államtitkár úrtól, hogy a 2.000 Ft/m3 + ÁFA önrészt mindenképpen ki kell 

fizetnünk, plusz a házhoz szállítás költsége, ami szintén minket terhelne. Mint, ahogy már 

előzőekben említettem nincs olyan helyzetben az önkormányzatunk, hogy ezt finanszírozni tudjuk, 

bármennyire is szüksége lenne erre a lakosságnak. Már nem tudjuk a költségeinket tovább 

csökkenteni, a kötelező feladatainkat pedig el kell látnunk. 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 

tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2013. (II.13.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy a helyi önkormányzatok szociális tűzifavásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatásról szóló 59/2012. (XI.28.) BM rendelet 1. számú 

melléklete alapján Endrefalva Községi Önkormányzat 175 m
3
 tűzifa vásárlása 

kapott 2.667.000 Ft összegű költségvetési támogatásról - az önkormányzat 

anyagi lehetőségeit figyelembe véve, a saját erő hiánya miatt  - lemond. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére, a támogatás visszautalására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

Homoki Gábor képviselő 20
30

 órakor távozott az ülésről, a képviselő-testület létszáma 6 fő. 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az elhangzottak alapján javaslom a 2013. évi 

költségvetési rendelet átdolgozását. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2013. (II.13.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és úgy határozott, 

hogy a költségvetést további átdolgozása szükséges, így a döntést elnapolta. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy keresse meg a lehetőségeket 

arra vonatkozóan, hogy a működés színvonalának megtartása mellett a hiány 

finanszírozhatóvá váljon. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 

 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 20
50

 órakor távozott az ülésről. 
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6. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az előző testületi ülés óta legtöbb időnket a költségvetés 

tervezése kötötte le, ez volt a legfontosabb feladatunk. Az iskolásoknak és az óvodásoknak 

megrendezésre került a farsang, nagyon jól sikerült, de részt vettem az idősek farsangi délutánján is. 

A Belügyminisztériumból megérkezett a levél, amit a tűzfával kapcsolatban már említettem. A 

Besztercebánya úti járda és az árok szolgalmi jogának bejegyzése folyamatban van. A szalmatercsi 

polgármester úr édesanyjának temetésére a képviselő-testület nevében koszorút készíttettünk..  

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

beszámolóját a két testületi ülés között történt eseményekről tudomásul vette. 

 

7. Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az önkormányzat közép- és hosszú távú 

vagyongazdálkodási tervét kiküldtük a testületi anyagokkal. Merült fel kérdés ezzel kapcsolatban? 
 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2013. (II.13.) számú határozata 
 

1./ Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdés alapján az önkormányzat vagyongazdálkodásának az 

Alaptörvényben, valamint a 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának 

céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbi tartalommal fogadja el: 
 

1. Középtávú vagyongazdálkodási terv 2013. – 2017. évekre: 

a) Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon, 

rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 

b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, 

elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek 

kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos 

működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, 

gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. 

c) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a Képviselő-

testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg. 

d) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: 

A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosításának 

célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása. 

A hasznosítás formái: 

1. A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése 

A vagyon értékesítése: A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítésénél az önkormányzat 

vagyonrendeletében, valamint a magasabb szintű jogszabályokban foglaltak szerint kell 

eljárni, figyelemmel az önkormányzat nemzeti vagyonnal való felelős módon történő 

gazdálkodására. 

A vagyonértékesítésből származó bevétel elsősorban fejlesztési kiadások, fejlesztési hitelek 

törlesztésének fedezetéül szolgál. 
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2. Használatba adása, bérbeadása. 

Bérlet útján történő hasznosítás: A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint telkek 

hasznosítása elsősorban bérleti szerződés keretében tehető meg. A bérlet útján nem 

hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen 

kihasználatlan állapotban. 

Az önkormányzati feladat változások miatti önkormányzati vagyonban bekövetkező 

változásokat követően a közfeladatok ellátását szolgáló vagyon hasznosítását felül kell 

vizsgálni, törekedve a maximális kihasználtságra, a gazdaságos üzemeltetésre, a felesleges 

vagyontárgyak értékesítésére. 

e) Az önkormányzat vagyonában várható változások nyomon követése érdekében kiemelt 

figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására. 

f) Az Önkormányzatnak a lehetőségeihez képest elő kell segíteni a munkahelyteremtő 

vállalkozások letelepítését, arra alkalmas terület biztosításával. 
 

2. Hosszú távú vagyongazdálkodási terv 2013-2022. évekre: 

a) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv. 

b) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül a hosszú távú 

működési stabilitás biztosítása érdekében. 

c) Az intézményi feladatellátás tárgyi feltételeit az előírásoknak (közegészségügyi, szakmai 

stb.) való megfelelés, az energiatakarékos üzemelés, az ellátás színvonalának emelése 

érdekében – elsősorban pályázati források igénybevételével – korszerűsíteni kell. Ehhez az 

önkormányzati feladat változásokat követően kialakult vagyonelemekre évekre lebontott 

tervet kell készíteni. 

d) A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés mellett szem előtt 

kell tartani azt, hogy az ne vagyonfelélést eredményezzen. A piaci helyzet ismeretében évente 

felül kell vizsgálni az értékesítendő, valamint a más módon hasznosítható vagyonelemeket. 

e) A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak megóvására, 

megújítására illetve beruházásra kell fordítani. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a vagyongazdálkodási 

terv szükség szerinti felülvizsgálatáról. 
 

Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

Határidő: 2017. december 31., illetve folyamatos 

 
 

8. Az Önkormányzat vagyonrendeletének felülvizsgálata 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ezt az előterjesztést is kiküldtük a képviselő-testületnek 

áttekintésre. 

Vincze Nikolett körjegyző: A sporttelep a forgalomképtelen vagyonelemek között van, amit át 

lehetne tenni a korlátozottan forgalomképtelen vagyonelemek közé. A tulajdonba-adás megnevezést 

alatt átkellene írni útra, hiszen ez egy földút. A temetőt át kellene sorolni a korlátozottan 

forgalomképes vagyonelemek közé. A tűzoltószertárat pedig a forgalomképes elemek közé lehetne 

tenni, hiszen nem szükséges a kötelező feladatok ellátásához. A továbbiakban csak az üzleti 

vagyonra lehet hitelt felvenni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Javaslom, hogy napoljuk el a rendelet-tervezetet, mert 

nem mindenkinek sikerült az előterjesztést áttekinteni. 

 

 

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

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

13/2013. (II.13.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy az önkormányzat vagyonrendeletének felülvizsgálást elnapolja a 

következő ülésre. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

9. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelési és használati 

szerződések jóváhagyása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A Klebersberg Intézményfenntartó Központtal 

vagyonkezelési szerződést kell kötnünk a már átadott iskola épületére hrsz. 406 és a kisbuszra. A 

szerződésben a működéssel kapcsolatos adatok, tények vannak leírva.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2013. (II.13.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (székhelye: 1055 Budapest, 

Szalay u. 10-14., képviseli: Mohácsi László tankerületi igazgató) és 

Endrefalva Község Önkormányzata között létrejött Vagyonkezelési 

Szerződést. 

A szerződéssel az Önkormányzat vagyonkezelésbe adja, a KIK 

vagyonkezelésbe veszi a természetben 3165 Endrefalva, Béke út 4-6. szám 

alatt lévő, 406 hrsz-ú általános iskola épületegyüttest az 1. számú melléklet 

szerinti ingatlanvagyon kataszter alapján, továbbá a 2. számú melléklet szerinti 

térképmásolat és alaprajz alapján a feltüntetett helyiségeket, valamint a 3. 

számú mellékletben található vagyonleltár szerinti ingó vagyont. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2013. (II.13.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (székhelye: 1055 Budapest, 

Szalay u. 10-14., képviseli: Mohácsi László tankerületi igazgató) és 

Endrefalva Község Önkormányzata között létrejött Használati Szerződést. 

A szerződéssel az Önkormányzat használatba adja, a KIK használatba veszi az 

Önkormányzat tulajdonában lévő közösségi buszt a tanulók tanórán kívüli 

programokra, versenyekre történő szállítására a használati szerződésben 

foglaltak szerint. 
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Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 
 

10. Egyebek 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

A) IKSZT, gyógyszertár: 

Vincze Nikolett körjegyző: A gyógyszertáros megkeresett minket a telephely további engedélyezése 

miatt. Jeleztük felé, hogy valószínűleg a fenntartás költségeihez hozzá kell járulnia a jövőben, 

bérleti díj formájában. 

Józsa Zoltán képviselő: Igen, meg kellene egy képviselő-testületi ülésre hívni, hogy ezt 

megvitassuk. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen az IKSZT fűtését is korlátozni kellene, vagy fel 

kellene vetni, hogy a továbbiakban nekik kell fizetni, hiszen a költségvetésünkből kiderül, hogy ezt 

a plusz feladatott nem tudjuk tovább vállalni. Hívjuk meg őket valamelyik testületi ülésre és 

beszéljük meg velük. 
 

B) Óvodavezetői pályázat 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ki kell írni az Endrefalvai Napsugár Óvoda óvodavezetői 

pályázatát időben, hogy ha nem lesz eredményes, újra meg tudjuk hirdetni. A képviselő-testület 

választja az óvodavezetőt, az pedig a dajkákat. 

Vincze Nikolett körjegyző: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A 

alapján hirdetjük meg az állást az előterjesztésnek megfelelően. 
 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2013. (II.13.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 

alapján pályázatot hirdet az Endrefalvai Napsugár Óvoda óvodavezető 

(magasabb vezető) munkakör betöltésére. 

A pályázati kiírás a határozat mellékletét képezi. A képviselő-testület 

felhatalmazza a körjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: körjegyző 

Határidő: értelemszerűen 
 

C) Az Alapszolgáltatási Központ szakmai programja 

Vincze Nikolett körjegyző: A szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás és az idősek klubjának 

szakmai programjáról kell dönteni. 
 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2013. (II.13.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek 

megfelelően megtárgyalta az Alapszolgáltatási Központ által ellátott 

Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás és az Idősek klubjának szakmai 

programjait és úgy határozott, hogy a Szakmai Programokat az 

előterjesztésnek megfelelően elfogadja.  
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Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 

 

D) A Besztercebánya úti járda és az árok ügyvédi költségei 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Már említettem a mai ülés során, hogy a Besztercebánya 

úti járda és az árok, tulajdonjogának illetve szorgalmi jogának intézésére megkerestünk egy 

ügyvédet, aki elvégezné az ezekkel kapcsolatos jogi feladatokat. Kérem a testület jóváhagyását a 

szerződésre. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2013. (II.13.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Toldi Ibolya 

Anikó ügyvéddel (3170 Szécsény Magyar út 3.) kötött eseti megbízási 

szerződést jogi tevékenység ellátására jóváhagyja. 

Az önkormányzat a jogi képviselőt megbízza a Közlekedésfejlesztési 

Koordinációs Központtal az Endrefalva 528/4. hrsz-ú és a Magyar Közút 

Nonprofit Zrt-vel az Endrefalva 528/1., 528/2., valamint 528/3. hrsz-ú 

közterületeknek az Önkormányzat tulajdonába adásával kapcsolatos szerződés 

jogi ellenőrzésére és ellenjegyzésére, valamint 7 db (helyrajzi számok: 572 ; 

573 ; 574 ;575 ;577/1 ; 577/2 ; 593.) ingatlan területén lévő árokra vonatkozó 

szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos eljárás lefolytatásra. 

A bruttó 66.000 Ft, azaz hatvanhatezer forint összegű megbízási díjat a 

képviselő-testület a saját költségvetése terhére vállalja. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerűen 

 

E) Gyerekház 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Még nem írtak ki újabb pályázatot a Gyerekház 

működtetésére, de mindenképpen szeretnénk tovább működtetni. Így a pályázat megjelenéséig is 

működtetjük és figyelemmel kísérjük a pályázati kiírásokat. 

Vincze Nikolett körjegyző: A pályázat meghívásos és a rendelettervezet szerint mi a meghívottak 

között vagyunk. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2013. (II.13.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy a „Csiri-biri” Gyermekházat továbbra is működteti és a működtetés 

fenntarthatósága érdekében pályázatot nyújt be a megjelenő pályázati kiírásra. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat 

előkészítése érdekében szükséges döntéseket megtegye. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerűen 
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F) Közérdekű munkások 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az erre kötelezettek a büntetéseket fogják ledolgozni 

közérdekű munkával, nekünk nem lesz velük gondunk, hiszen felügyelni fogják őket. A szerződést 

március 1-től 3 évre szól. 

Deák Sándorné képviselő: Csak endrefalviak fognak itt dolgozni? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Bíróság által elítéltek fogják ledolgozni a büntetésüket 

ilyen formában, amennyiben nem vállalják, nem lesz más választásuk és be kell vonulniuk a 

börtönbe. Válogathatunk majd, hogy kit szeretnénk dolgoztatni, és mikor meg van egy csoport, 

akkor indul majd meg a munka, az első csoport március 1-én indul. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2013. (II.13.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy a Nógrád Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatával (3100 

Salgótarján, Rákóczi út 36.) és a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatallal 

(1088 Budapest, Múzeum u. 17.) a közérdekű munka büntetés csoportos 

letöltésére kötött együttműködési megállapodást jóváhagyja. 

A megállapodás 2013.01.01-től 2015.11.30. napig szól. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerűen 

 

G) Babati árok 

Vincze Nikolett körjegyző: A babati árokkal kapcsolatban március 30-ig kell valamit kezdenünk, 

ugyanis letelik a határidő. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A vízmű megkeresésére még nem érkezet meg a válasz. 

Papp Gábor alpolgármester: Hiába mélyítjük ki azt az árkot a házak mögött, mert a fő út alatti 

áteresz túl kicsi akkor is a víz átengedéséhez. 

 

H) Közalapítvány 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az Endrefalva Községért Alapítvány alapító okirat 

bővítése vált szükségessé, mivel új célokkal szeretnék színesíteni az alapítvány tevékenységét. Az 

alapító okiratot a bíróságon kell módosítani a képviselő-testületi határozat alapján. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2013. (II.13.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Endrefalva Községért 

Alapítvány Alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

Az Alapítvány célját az alábbiakkal egészíti ki: 

- Endrefalva fejlődésének, a községben élők életminőségének javítása, 

közbiztonságának megerősítése. 

- A helyi vállalkozások megerősítése, támogatása, a lakosság foglalkoztatásának 

elősegítése. 

- A hátrányos helyzetű lakosság segítése, szociális és anyagi helyzetük jobbá 

tétele. 
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- A környezet és a természet védelme, ápolása, tisztítása, a köztisztaság 

elősegítése, a településkép javítása, faluszépítés, az egészséges életmódra 

nevelés, mindezek népszerűsítése. 

- Kulturális örökség megóvása, hagyományőrzés, kulturális és értékmegőrző 

tevékenység. 

- Helyi tehetségek, értékteremtő emberek támogatása. 

- Programok, rendezvények szervezése, melyek elősegítik a helyi közösségi tér 

fejlődését, erősítik a helyi identitástudatot. 

- A község lakossága részére testnevelés, tömegsport, egyéb közösségi, a 

szabadidő hasznos eltöltését célzó sport, kulturális és szórakoztató, 

egészségjavító és helyes életmód kialakítását elősegítő tájékoztató és 

felvilágosító programok szervezése, a gyermekek számára utánpótlás-nevelést 

elősegítő foglalkozások, versenyek, programok szervezése helyi és térségi 

szinten. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okirat aláírására, egyben felkéri az alapító okirat bírósághoz történő 

benyújtásával kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére, valamint arra, hogy 

a határozatról a kuratórium tagjait értesítse. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

I) Házi orvosi szolgálat 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Felül kellett vizsgálnunk a háziorvosi ellátásra kötött 

feladatellátási szerződést. Javaslom az új szerződés elfogadását. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

22/2013. (II.13.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a területi 

ellátási kötelezettséggel nyújtott háziorvosi ellátásra vonatkozó feladatellátási 

szerződést, mely Endrefalva Község Önkormányzata (székhely: 3165 

Endrefalva, Besztercebánya út 53.) képviseletében eljáró Csóriné Botyánszki 

Ágnes polgármester, Szécsényfelfalu Község Önkormányzata (székhely: 

3135 Szécsényfelfalu, Kossuth út 30.) képviseletében eljáró Keresztes Imre 

polgármester, Piliny Község Önkormányzata (székhely: 3134 Piliny, 

Losonci út 25.) képviseletében eljáró Lehoczki Szabolcs polgármester, és Dr. 

Szerémi József és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 
(székhely: 3165 Endrefalva, Besztercebánya út 47., telephelyei: 3134 Piliny, 

Tarjáni út 8., 3135 Szécsényfelfalu, Kossuth u 3.) vállalkozó háziorvos, mint 

szolgáltató között jött létre. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés 14. pontja 

alapján külön megállapodást kössön a háziorvossal az által használt rendelők 

helyiségei, a közösségi és kiszolgáló helyiségek működtetése során fölmerülő 

fenntartási költségek (víz, villany, fűtés, takarítás, telefon, internet, 

hulladékelszállítás) megfizetésére. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 
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J) KARITASZ 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Megkeresést kaptunk a Katolikus KARITASZ segély 

szervezettől, hogy ismét csomagot kapnának a település rászorulói. A képviselő-testületnek kell 

döntenie a segélycsomagra jogosultakról. Javaslom, hogy legyen úgy, mint eddig. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2013. (II.13.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Katolikus Karitasz élelmiszercsomagosztás elveit és az alábbi rászorultsági 

kritériumokat állapította meg: 

1. kategória a létminimum közelében élők: Ide tartoznak: 

- nagycsaládosok (minimum 3 gyermek), 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, 

- foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, 

- rendszeres szociális segélyben részesülők, 

- a háztartás összjövedelme nem haladja meg az alábbi értékeket: 

Háztartástípus Havi nettó összjövedelem 

1 felnőtt 80.000 Ft 

1 felnőtt, 1-2 gyermekkel 170.000 Ft 

2 felnőtt 140.000 Ft 

2 felnőtt, 1-2 gyermekkel 225.000 Ft 

3 felnőtt 200.000 Ft 

3 felnőtt, 1-2 gyermekkel 280.000 Ft 

- mindazok, akik a fenti besorolásokba nem tartoznak, de a háztartásban élők 

jelentős összegű hitelállománnyal, közüzemi tartozással rendelkeznek. 

 

2. kategória kisnyugdíjasok: 

Háztartástípus Havi nettó összjövedelem 

1 nyugdíjas 75.000 Ft 

2 nyugdíjas 150.000 Ft 

3 nyugdíjas 180.000 Ft 

- mindazok, akik a fenti besorolásokba nem tartoznak, de jelentős összegű havi 

gyógyszerkiadással, hitelállománnyal, közüzemi tartozással rendelkeznek. 

 

A képviselő-testület a rászorulók által 2012. évben tett nyilatkozatokat a 

következő élelmiszercsomag osztás során elfogadja. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 

 

Több hozzászólás nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 21 
40

 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes      Vincze Nikolett 

polgármester                                                                                   körjegyző 


