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J e g y z ő k ö n y v 
 

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

17
00

 órakor, az önkormányzat hivatalának tárgyalótermében megtartott rendkívüli, nyilvános 

üléséről. 

 

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 jegyző, 

Dr. Ludvai Dezső József rendőrkapitány (18.55 óráig) 

Tamás Gábor rendőrkapitány helyettes (18.55 óráig) 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó (19.05 órától 19.20 óráig) 

Csóri Boglárka Anita jegyzőkönyv-vezető 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester üdvözli a képviselő-testületet, a jegyző nőt, dr. Ludvai 

Dezső József rendőrkapitányt, Tamás Gábor rendőrkapitány helyettest és Tőzsérné Dudás Erika 

pénzügyi előadót a testületi ülésen, megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 fővel határozatképes, 

az ülést 17
00

 órakor megnyitja. Jegyzőkönyv-vezetőnek javasolja Csóri Boglárka Anitát, valamint 

javasolja a napirendi pontok módosítását. Javasolja, hogy a 2. napirendi pontot vegyék le a 

napirendről, mivel Tóth András egyesületi elnök jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. 

 

Eredeti napirend javaslat: 

 

1. Előterjesztés a Szécsényi Rendőrkapitányság tevékenységéről 

 Előterjesztő: dr. Ludvai Dezső József rendőrkapitány 

 Tamás Gábor rendőrkapitány helyettes 
 

2. A településen működő Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) tevékenységéről 

szóló beszámoló 

 Előterjesztő: Tóth András egyesületi elnök 
 

3. A képviselői tiszteletdíjról szóló rendelet módosítása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

4. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének elfogadása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

5. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

6. Az Önkormányzat vagyonrendeletének felülvizsgálata 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

7. Az önkormányzat éves közbeszerzési tervének elfogadása és közbeszerzési szabályzatának 

módosítása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

8. Egyebek 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

9. Egyéni kérelmek (zért ülés keretén belül) 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
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Módosított napirend javaslat: 

 

1. Előterjesztés a Szécsényi Rendőrkapitányság tevékenységéről 

 Előterjesztő: dr. Ludvai Dezső József rendőrkapitány 

 Tamás Gábor rendőrkapitány helyettes 
 

2. A képviselői tiszteletdíjról szóló rendelet módosítása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

3. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének elfogadása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

4. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

5. Az Önkormányzat vagyonrendeletének felülvizsgálata 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

6. Az önkormányzat éves közbeszerzési tervének elfogadása és közbeszerzési szabályzatának 

módosítása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

7. Egyebek 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

8. Egyéni kérelmek (zért ülés keretén belül) 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

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

módosítását egyhangúan elfogadta. 

 

 

Napirendek tárgyalása 
 

1. Előterjesztés a Szécsényi Rendőrkapitányság tevékenységéről 

 Előterjesztő: dr. Ludvai Dezső József rendőrkapitány 

 Tamás Gábor rendőrkapitány helyettes 

 

Csóriné Botyászki Ágnes polgármester: Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, hogy a 

március13.-ai ülésünk első napirendi pontjaként a szécsényi rendőrkapitányság tevékenysége azért 

szerepel, mert a tavalyi évben kitöltésre került egy kérdőív, amelyben a község közbiztonságát 

kellett értékelni és ez negatívabb volt a többi településénél. A rendőrkapitány úr és a helyettese 

ezért vannak itt a mai ülésen. Intézkedési tervet kell készíteniük a közbiztonság javulása érdekében. 

Nem akartunk kellemetlenséget okozni a rendőrkapitányságnak ezzel a véleménnyel. 

Dr. Ludvai Dezső József rendőrkapitány: A legfontosabb kérdés, hogy a rendőrség vagy a 

problémák eredményezték ezt a véleményt. 

Csóriné Botyászki Ágnes polgármester: Javaslom a képviselő testületnek, hogy nézzük át 

egyesével ezt a kérdőívet, milyen pontokat adtunk és miért. „Értékelje a lakosság és a rendőrségi 

munkavégzés kapcsolatát az alábbi kérdéskörök segítségével! Mi a véleménye a Rendőrkapitányság 

bűn- és baleset-megelőzési tevékenységéről?” Értékelni 1-5 pontig lehetett értékelni. Mi az említett 

kérdésre 3 pontot adtunk. A 2012-es évet értékeltük a kérdőívben. 

Holecz Sándorné képviselő: Igen abban az időszakban sok bűncselekmény volt a községben, és 

konkrét segítség nem történt, igazából csak látszólagos intézkedések történtek. Semmi pozitívum 

nem érte a lakosságot, napi szintűek voltak az ingatlanokban történő betörések. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A faluközpontban is tönkretették a buszmegállót. A 

veszélyeztetett kategóriába sorolás sem hozott kellő eredményt.  
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Dr. Ludvai Dezső József rendőrkapitány: Önkormányzati vonalon történt a polgármester asszony 

által említett felmérés, melyet a belügyminisztérium indított. A kérdőívet 2452 település töltötte ki. 

Országosan kialakítottak egy 100-as listát a legrosszabbakból és a szécsényi rendőrkapitányság 

területéről csak Endrefalva került bele. Átnézve a kérdéseket, nem mindegyik egyértelmű, 

ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy valamely település számára már 3 bűncselekmény 

elkövetése is sok, ugyanakkor egy másik esetében még az 5 vagy 6 bűncselekmény sem sok. Sokan 

félreértelmezték a kérdéseket. Nem rég voltam egy értekezleten, amelyen külön napirendi pontot 

szenteltek ennek a felmérésnek, a tájékoztatáson felhívták a figyelmünket, hogy ezt komolyan kell 

venni, és javítani kell a helyzeten. Az eredménynél a IV. pontot vették elsősorban figyelembe, 

amelyben a település közbiztonságának helyzetét kell értékelni. A község ezt a pontot hármasra 

értékelte, ami azt jelenti, hogy rossz a tájékoztatás, a bűn és baleset esetén kevés a jelenlétünk. 

Ezzel kapcsolatban el szeretném mondani, hogy a tavalyi évben az alapítványunknak köszönhetően 

sikerült 10 számítógépet vásárolnunk. Szerettünk volna egy Lada Nivát is venni az alapítvány 

segítségével, kértük az önkormányzatok támogatását ehhez, de nem jártunk eredménnyel, pedig a 

falopások csökkentésére fordítottuk volna a gépjárművet. Több helyre is nyújtottunk be pályázatot, 

ezekből kettőt nyertünk meg. Tábort és oktatásokat szervezünk, emellett az iskolákban az 

iskolarendőr és DADA programokat is tartunk. Tavaly októberben a Szécsényi Rákóczi iskolában 

megrendezésre került a közbiztonsági nap is. A 2012-es rendőrségi beszámolót a képviselő-testületi 

ülésen Tamás Gábor rendőrkapitány-helyettes tartotta meg Önöknek. A kritikus helyzetben lévő 

községek közé kerül Nógrádmegyer és Nógrádszakál mellett Endrefalva is. A közmeghallgatáson is 

részt vettünk. 2012 júniusában, októberben és 2013 februárjában szerveztünk a polgárőrségeknek, a 

kisebbségeknek és a vadászoknak fórumot, de nem sokan jelentek meg. Nagyon sok problémát 

okoz a falopás a településeken, ami ellen a biztonsági cégekkel és az Ipoly Erdő Zrt-vel karöltve 

szeretnénk fellépni. Így a legutóbb nekik tartottunk egy tájékoztatót, amiről sok pozitív visszajelzés 

érkezett. A szécsényi rendőrséghez tartozik 15 település, 1 város és 320 m2, valamint 24.000 lakos. 

Tavaly nyáron 227 ügy volt folyamatban most 151 van, évvégére a hátrányunkat le tudtuk dolgozni, 

így a megye második legsikeresebb kapitánysága lettünk. A rendőrkapitányság 75 fővel működik és 

ebből 11 járőrünk van és még 13 egyenruhás. Mivel kevés a rendőr, így nem tudunk minden 

községre helyi KMB-st biztosítani. Jelenleg a településen 3 fővel működik a KMB-s iroda. Az új 

KMB-s irodát a megyeiek is és mi is ellenőriztük már, várhatóan lassan átköltözhetünk. Remélem, a 

következő felmérésnél már változni fog a vélemény, hiszen itt sem több a bűneset, mint a kistérség 

más településén. A megrongált buszmegállók védelmére valószínűleg megoldás lesz az új KMB-s 

iroda. Várjuk az észrevételeket, javaslatokat, amennyiben van lehetőségünk, változtattunk. A KMB-

sek leterheltségét csökkentettük, hogy többet legyenek a kapitányság közterületein. Összefoglalva 

ennyit tehettünk. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A polgárőrség elnöke lemondott, még nem tudjuk, hogy 

mi lesz az egyesület sorosa. Sajnálatos, hogy nincs összefogás, így nagyon nehéz. A KMB-s iroda 

faluközpontba történő áthelyezését is azért javasoltuk, hogy nagyobb rálátásuk legyen a 

rendőröknek a faluban történő dolgokra. 

Tamás Gábor rendőrkapitány-helyettes: Szeretnénk a lakosság szubjektív biztonságérzetét növelni. 

A település továbbra is veszélyeztetett és többet vannak itt a KMB-sek, mint a többi településen, 

várjuk a projekt eredményét, hogy le tudjuk vonni a következtetéseket. Az új iroda is nagyon jó 

ötlet, a technikai részen kell javítani. A beszámolóban ígért nagyobb rendőri jelenlétet továbbra is 

fenntartjuk, ha bármely probléma merülne fel, kérem, szóljanak. A kritikákat is várjuk, hogy tudjuk, 

min kell javítanunk. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A KMB-sekkel nagyon jó a kapcsolat mindig szólnak, 

amikor jönnek, és bármilyen problémánk van, számíthatunk a segítségükre. A község számtalan 

lakosának van gépjárművel elkövetett szabálysértés bírsága. Jó lenne, ha ezeket a gépjárműveket 

rögtön ki lehetne vonni a közúti forgalomból, hiszen rengeteg időt vesz el Önöktől és tőlünk is az 

adó módjára átadott ügyek kapcsán a levelezés és sajnos sokszor eredménytelenül. 

Tamás Gábor rendőrkapitány-helyettes: Nem, hiszen például a biztonsági öv miatt nem lehet 

kivonni a gépjárművet, hiszen a szabálysértő lehet az utas is nemcsak a gépjárművezetője. 
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Dr. Ludvai Dezső József rendőrkapitány: Mi jogalkalmazók vagyunk és nem jogalkotók. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Köszönjük szépen. 

Józsa Zoltán képviselő: Szeretném elmondani, hogy hogyan látom én ezt, mint egyszerű lakos. 

Bátonyterenyén dolgozom. Minden reggel a következőket látom: a lopott fát, a rongyot viszik 

tüzelni, a rendőrautók pedig átszáguldanak a községen és meg sem állítják őket. A reggeli 

rohanásban pedig Szécsény felé sebességet mérnek. A kerteket fosztogatják, az idősebbek már nem 

is termelnek a kertben semmit, mert úgy érzik, nem érdemes. Itt vannak a harci kutyák, a 

szotyolázó, hangos zenét döngető fiatalok a faluban. Nagy probléma a településen még, főként a téli 

időszakban a rongyfűtés. Szinte nincs olyan szerv, ahová már nem jeleztük ezt a problémát és 

mindenki tehetetlen, pedig egymást mérgezik az emberek. A narkózás is megjelent a településen. A 

faluközpontban a kerítés, buszmegálló szétverése ugyanúgy mindennapos, mint a közterületek 

szennyezése. És az a baj hogy már kezdjük megszokni ezeket. Ezek miatt érezzük mi úgy, hogy a 

közbiztonság a településen a mi érzéseink miatt nem jó. Én voltam az a képviselő, aki örömét 

fejezte ki az miatt is, hogy gyalogos rendőrt látott a településen. Itt a szolgálati lakásunk is, azt is 

szívesen felajánlanánk egy helyi körzetesnek. 

Dr. Ludvai Dezső József rendőrkapitány: Köszönjük az őszinteséget. Bármely tájékoztatást 

szívesen veszünk a jogsértő magatartások megakadályozása érdekében. Próbáljuk a járőröket 

terepre kiszorítani, de rengeteg más feladat is rájuk hárul. A probléma megoldásában sokat segítene 

egy jól működő polgárőrség is. A szolgálati lakás felajánlását is köszönjük. A sebességmérőt nem 

mi működtetjük. A reggel a településen átsuhanó rendőrök, lehet, hogy épp egy reggeli elővezetést 

foganatosítanak, így nem tudtak megállni. Kívülről persze sok minden mást mutat. Kevesen 

vagyunk, de mindent meg kell próbálni, és minden információra szükségünk van. Szívesen 

vennénk, ha ezekről leülnénk még beszélni. 

Tamás Gábor rendőrkapitány-helyettes: A közútkezelő felé is jeleztük a főút állapotát, például a 

lassító szigeteknél. 

Dr. Ludvai Dezső József rendőrkapitány: Lehetséges, hogy ennek a felmérésnek pozitív 

eredménye lesz és igényelhetünk egy plusz embert Endrefalvára. 

Vincze Nikolett jegyző: A közbiztonság növelése érdekében pályázott az önkormányzat is kamera 

rendszer kiépítésére. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen, szerettünk volna a község területén kamera 

rendszert felállítani, de a meghirdetett pályázatot sajnos nem nyertük meg és az önkormányzat 

anyagi helyzete miatt ezt önerőből nem tudjuk finanszírozni. Köszönjük a rendőrkapitány úrnak és a 

rendőrkapitány-helyettes úrnak, hogy megjelentek és tájékoztatták a képviselő-testületet. 

 

Az ülésről dr. Ludvai Dezső József rendőrkapitány és Tamás Gábor rendőrkapitány-helyettes 18
55

 

perckor távoztak. 

 

A polgármester 18 
55

 órakor szünetet rendelt el, az ülés 19 
05

 perckor folytatódott, Tőzsérné dudás 

Erika megjelent az ülésen. 

 
 

2. A képviselői tiszteletdíjról szóló rendelet módosítása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A második napirendi ponthoz a képviselői tiszteletdíjról 

szóló rendelet módosításához a különböző verziókat kiküldtük a képviselő-testületnek. Kérem a 

képviselő-testületet, hogy tegyenek javaslatot. 

Józsa Zoltán képviselő: Javaslom a B verziót május 1-től bevezetni. 

Papp Gábor alpolgármester: Igen, egyetértek, ha takarékoskodni kell, ezen a területen is kell. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
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Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete 

a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának és költségtérítésének 

megállapításáról szóló 10/2010.(X.14.). sz. rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Vincze Nikolett jegyző: A képviselő-testület ennek megfelelően csökkenti az alpolgármesteri 

tiszteletdíjat is? 

Papp Gábor alpolgármester: Igen, csökkentsük és jelzem érintettségemet. 

 

Papp Gábor alpolgármester jelzi az érintettségét, a képviselők azonban a szavazásból nem zárják 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2013. (III.13.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Papp Gábor 

alpolgármester tiszteletdíját 2013.05.01-től havi 68.000 Ft-ban állapítja meg. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtegye. 

 

Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 
 

3. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének elfogadása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A harmadik napirendi pontról, azaz az önkormányzat 

2013. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról is kiküldtük a dokumentációt. Várjuk a 

kérdéseket. 

Vincze Nikolett jegyző: A 3. számú mellékletben látható, hogy sokkal kevesebb lesz az 

önkormányzat bevétele. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A startprogramban mégis fel tudunk venni 69 embert, 

tehát most 54-et veszünk fel a meglévő 15-höz. Előleg kell, hogy a sátorhoz szükséges eszközöket 

megvegyük. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 19
20 

perckor távozott az ülésről. 

 
 

4. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
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Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A két ülés között történt események a következő 

napirendi pont. Március 1-én Balla Mihály képviselő úrral találkozhattunk 11-12 polgármester 

társammal együtt, amikor is meghallgatta a véleményünket, tapasztalatainkat. Dr. Szabó Sándor 

kormánymegbízott úrnál is jártunk a jegyzőnővel a helyi iparűzési adó rendeletünkkel kapcsolatban. 

Megígérte, hogy segíteni fog nekünk és utána jár a dolognak. 

Vincze Nikolett jegyző: Március 31.-ig kaptunk halasztás a helyi iparűzési adó rendeletünk 

módosítására a halasztás kérésének köszönhetően. Még várjuk az állásfoglalásokat. 

Józsa Zoltán képviselő: Ha nincs más lehetőség, akkor tájékoztassuk erről a közvéleményt. 

Vincze Nikolett jegyző: Az árokkal kapcsolatban is vannak fejlemények. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A Vízműtől kért állásfoglalásunkra megérkezett a levél, 

rögtön tovább is küldjük a kormányhivatalnak, de a közmunkába dolgozókat rögtön oda fogom 

küldeni. A KARITASZ segély csomag is megérkezett, a kamion ide hozta a 3 település 

élelmiszersegélyét. Sajnos nem tudtuk kihirdetni, mert elromlott a hangosbemondó, de így is már az 

első napon szinte mindenki eljött érte. Köszönjük Holecz Sándornééknak a munkát. Most fejeztük 

be az elszámolást a traktorra nyert pályázatnak is. 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

beszámolóját a két testületi ülés között történt eseményekről tudomásul vette. 

 
 

5. Az Önkormányzat vagyonrendeletének felülvizsgálata 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az önkormányzat vagyonrendeletének felülvizsgálata a 

következő napirendi pont, amiről már beszéltünk az előző ülésen. 

Józsa Zoltán képviselő: Sajnos nem tudtam átnézni. 

Deák Sándorné képviselő: Javaslom, hogy a jegyzőnő által említett kérdéses pontokat helyezzük át 

a már előző ülésen említettek szerint. 

Vincze Nikolett jegyző: Tehát a 081 helyrajz számon lévő „tulajdonban adás” elnevezést javítjuk 

„út”-ra, mivel a térképen megnéztük és ez egy földút. A Sporttelepet átsoroljuk a korlátozottan 

forgalomképes vagyonelemek közé, valamint az urnafal és a temetők is itt szerepelnek majd. A 

tűzoltószertárt pedig a forgalomképes vagyonelemekbe rakjuk át. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 

6. Az önkormányzat éves közbeszerzési tervének elfogadása és közbeszerzési szabályzatának 

módosítása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Már készítik elő az Alapszolgáltatási Központ felújítását. 

Holecz Sándorné képviselő: Jó lenne, ha a II. András Közösségi Házban, vagyis az IKSZT-ben 

működhetne az idősek klubja. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A közbeszerzési terv módosítását kiküldtük, kérem az 

előterjesztés elfogadását. 

 



 8 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

25/2013. (III.13.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek 

megfelelően elfogadja a 2013. évi közbeszerzési tervét és ennek megfelelően a 

2/2012.(II.25) számú határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzat 1. 

számú mellékletét módosítja. 

Továbbá módosítja a Közbeszerzési Szabályzat 4. számú mellékletét a 2013. 

évre irányadó közbeszerzési értékhatárokról. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 

 

7. Egyebek 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

A) Süllős & Süllős Kft. normarendezés 2013 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A Süllős & Süllős Kft. áremelést szeretne, de az 

önkormányzat anyagi helyzete miatt ezt nem tudjuk elfogadni. 

Holecz Sándorné képviselő: A tavaszi szünetben nem lesz ellátás, de nem is kér senki. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az Alapszolgáltatási Központ felújításával igyekeznünk 

kell, hiszen a nyári szünetben az étkezőnek el kell készülni, hogy az új tanévben a gyermekek 

használatba tudják venni. A étkeztetést is valószínűleg máshonnan kell majd megoldanunk, jelezni 

kell majd a mostani szolgáltatónak is a változást. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

26/2013. (III.13.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Süllős & Süllős Kft. (1171 Budapest, Páncél u.16.) által adott átlagos 5,7 %-os 

nyersanyagnorma áremelési javaslatot és úgy határozott, hogy jelenleg nem áll 

módjában a javaslatot elfogadnia. 

Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

Határidő: azonnal 

 

B) Az óvodai beiratkozás ideje, valamint az óvodai nyári nyitva tartás meghatározása 

Vincze Nikolett jegyző: A fenntartó joga meghatározni az óvodai nyitva tartást. Ez február 15-i 

kellett volna megtennie a képviselő-testületnek. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A tavaszi szünetre csak egy gyermek szülei jelezték, 

hogy nem tudja a gyermekét elhelyezni máshol. 

Vincze Nikolett jegyző: Az óvodai beiratkozás tervezet ideje április 3-4, a nyári szünet tervezett 

ideje pedig 2013. július 8-augusztus 2. lenne, de ha van rá mégis igény, lehet rajta majd módosítani. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Valószínűleg szükség is lesz rá, hiszen a most munkába 

álló 54 fő között a gyermekeseket érintheti ez. 

Vincze Nikolett jegyző: Az Oktatási Közlönyben és a közigazgatási állásportálon is 

kezdeményeztük az óvodavezetői állás megjelentetését. 
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Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

27/2013. (III.13.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Endrefalvai Napsugár Óvoda nyári zárva tartásáról szóló előterjesztést és úgy 

határozott, hogy az óvoda 2013. július 8-tól 2013. augusztus 2-ig az 

óvodavezető előterjesztésének megfelelően zárva tart, azonban amennyiben 

erre a szülők részéről igény mutatkozik, egy csoporttal ezen időszakban is 

működteti az óvodát. 

A testület felhatalmazza az óvodavezetőt, hogy erről szülőket tájékoztassa. 

 

Felelős: polgármester, intézményvezető 

Határidő: értelemszerű 

 

C) Anyakönyvvezetői képzésről tájékoztató 

Vincze Nikolett jegyző: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy mind a 3 településről 1 embert, 

továbbképzésre köteleztem, anyakönyvvezetői szakvizsgát fognak tenni a tanfolyam elvégzése után. 

A tanfolyamra én is jelentkeztem. Sajnos Szalmatercsen az érintett dolgozó kérte a jogviszonya 

megszüntetését, így a tervezett 4 fő helyett 3 fő fog részt venni a képzésen. Szerettem volna, ha 

minden település saját anyakönyvvezetővel látja el ezt a feladatot, én pedig helyettesíthetem a 

szabadságon lévő anyakönyvvezetőket. A képzés díja fejenként 115.000 forint. 

 

D) Gyerekház pályázat 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az előző ülésen már beszéltünk a gyerekház működési 

pályázatáról, kérem a testület döntését a pályázat beadására. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

28/2013. (III.13.) számú határozata 
 

1. Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy támogatási kérelmet nyújt be a Biztos Kezdet Gyerekházak támogatása 

igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, 

elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 19/2013. 

(III.5.) EMMI rendelet alapján. 
 

2. A képviselő-testület vállalja a „Csiribiri Gyerekház” (címe: 3165 

Endrefalva, Besztercebánya út 41.) működtetését a 19/2013. (III.5.) EMMI 

rendeletben előírt feltételek szerint 2013.01.01-től 2013.12.31-ig. 
 

3. Az Önkormányzat a Gyerekház működtetésének érdekében 2012.09.03. 

napján feladat-ellátási szerződést kötött – a Gyerekházat 2012. augusztus 31-

ig működtető - Magyar Szegénységellenes Alapítvánnyal. A szerződésben 

rögzítésre került a Magyar Szegénységellenes Alapítvány tulajdonában lévő, 

a Gyerekház működéséhez szükséges eszközök önkormányzat által történő 

térítésmentes használata. A felek a megállapodást szükség esetén 

felülvizsgálják. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem 

benyújtására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Az ülésről Homoki Gábor képviselő 20.30 perckor távozott, a testület létszáma 6 fő. 

 

D) Hajléktalanság, koldulás 

Vincze Nikolett jegyző: A településen a márciusi hónapban kiküldésre kerül az ebek összeírására 

szolgáló adatlapok és tájékoztatók. A telepengedélyek kérése, rendezése visszakerült a telep 

illetékessége szerinti önkormányzatokhoz, a községünkben is van néhány. A közterület-használati 

engedélyek kérése is folyamatban van. Ismét rengeteg adatszolgáltatást kell teljesítenünk, szinte 

minden nap jön valahonnan valamilyen témában. Most éppen a kéményseprőkkel kapcsolatban lesz 

egy, valamint van egy másik a koldulással kapcsolatban. A Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Törvényességi Felügyeleti Főosztályától kaptunk egy levelet, felolvasom. „Tisztelt Jegyző 

Asszony/Úr! Polgármester Asszony/Úr! Prof. Dr. Szabó Máté, az Alapvető Jogok Biztosa 

megkereséssel fordult a kormányhivatalokhoz a hajléktalan, vagy egzisztenciálisan más módon 

kiszolgáltatott emberek alapjogainak, emberi méltóságának védelme tárgyában. Ezzel 

összefüggésben kérem szíves tájékoztatásukat az alábbiak tekintetében. Településükön a 

hajléktalanság jelensége előfordul-e, és amennyiben igen, milyen mértékeket ölt? Előfordul-e, 

jellemző-e az utcákon, köztereken a kéregetés, koldulás? Felmerül-e – tudomásuk szerint – a 

bérkoldultatás, koldulásra kényszerítés, szervezett kéregetés jelensége? Alkotott-e a képviselő-

testület a hajléktalanság, koldulás, bérkoldultatás tárgykörét érintő rendeleti szabályozást? 

Amennyiben igen, szíveskedjenek azt mellékelten megküldeni. Fentiek tekintetében helyben 

rendeletalkotási szándék, esetleg más, a probléma kezelésére vonatkozó önkormányzati 

kezdeményezés, terv, szándék felmerült-e? Amennyiben igen, kérem, szíveskedjenek arról 

tájékoztatást nyújtani. A tárgyat érintő egyéb véleményük, álláspontjuk esetleges kifejtését 

megköszönöm. Kérem, hogy fenti adatszolgáltatást 2013. március 21-én 16.00 óráig a megküldeni 

szíveskedjenek.” 

Józsa Zoltán képviselő: Nem tervezünk ilyen rendeletet. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nálunk ez nem jellemző. 

 

Több hozzászólás nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 20 
45

 órakor bezárta, az ülés zárt ülés 

keretén belül folytatódott. 

 

K.m.f. 

 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes      Vincze Nikolett 

polgármester                                                                                   jegyző 


