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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 27-én, szerdán 

17
00

 órakor, az önkormányzat hivatalának tárgyalótermében megtartott rendes, nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak: (a jelenléti ív szerint) 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

Papp Gábor alpolgármester 

Homoki Gábor képviselő (17.00-20.30 óráig) 

Csonka Tímea képviselő 

Deák Sándorné képviselő 

Holecz Sándorné képviselő  

Józsa Zoltán képviselő 

Vincze Nikolett jegyző 

Fülöp Lászlóné védőnő (17.00-17.40 óráig) 

Csóri Boglárka Anita jegyzőkönyv-vezető 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester üdvözli a képviselő-testületet, a jegyző nőt, Fülöp Lászlóné 

védőnőt 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 az 1. és a 2. napirendi pont felcserélését, valamint 

napirendi pontként felvételre a helyi iparűzési adó és talajterhelési díj rendeletek módosítását. 
 

Eredeti napirend javaslat: 
 

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

szóló beszámoló 

 Előterjesztő: Tóth András egyesületi elnök 

2. Védőnői Szolgálat 2012. évi beszámolója 

 Előterjesztő: Fülöp Lászlóné védőnő 

3. Alapszolgáltatási Központ 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolója 

 Előterjesztő: Holecz Sándorné intézményvezető 

4. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

5. Egyebek 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

6. Egyéni kérelmek (zárt ülés keretén belül) 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

Módosított napirend javaslat: 
 

1. Védőnői Szolgálat 2012. évi beszámolója 

 Előterjesztő: Fülöp Lászlóné védőnő 

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

szóló beszámoló 

 Előterjesztő: Tóth András egyesületi elnök 

3. Alapszolgáltatási Központ 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolója 

 Előterjesztő: Holecz Sándorné intézményvezető 

4. A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

5. A talajterhelési díjról szóló rendelet felülvizsgálata 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

6. A 2013. évi étkezési térítési díj megállapítása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
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7. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

8. Egyebek 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

9. Egyéni kérelmek (zárt 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. Védőnői Szolgálat 2012. évi beszámolója 

 Előterjesztő: Fülöp Lászlóné védőnő 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Mindenki megkapta a Védőnői Szolgálat 2012. évi 

beszámolóját. A védőnő kívánja kiegészíteni? 

Fülöp Lászlóné védőnő: A 2013-as adat a márciusi állapotot tükrözi, amelyből 1 kiskorú. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A képviselő-testületnek van kérdése? A tisztasági 

meszelés az idén várható? 

Fülöp Lászlóné védőnő: Még nem esedékes. 

Homoki Gábor képviselő: A 2010-es évben 8 gyermek született a három községben, még 2012-ben 

pedig 22 fő. 

Fülöp Lászlóné védőnő: Igen, a 2010-es évben nagyon kevés gyermek született. A 2013-as évben 

is folytatódik a méhnyak-rákszűrés, a három községben 320 név szerepel a listán, amelyből 270-et 

jelöltem meg, mert többen meghaltak és van, akit pedig megműtöttek. Az a baj, hogy nagyon 

kevesen fognak eljönni, várhatóan 60 fő, a tapasztalatok szerint. Az öregeket nem érdekli, a fiatalok 

pedig szégyenlősek. Szeretnék jó eredményt produkálni, próbálom rábeszélni az embereket, hogy 

jöjjenek el a vizsgálatra. 

Józsa Zoltán képviselő: A fejtetű még mindig problémát okoz? 

Fülöp Lászlóné védőnő: Előfordul, de a tisztálkodással is gondok vannak. 

Papp Gábor alpolgármester: Igen, nagyon sok lakosnak még víz sincs a lakásban, mert kikötötték. 

A szülőknek 22.000 forintból kell élni. 

Fülöp Lászlóné védőnő: Igen, de egyes esetekben a szülők érdektelenséget mutatnak a problémával 

kapcsolatban. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Van még kérdés? Ha nincs, elfogadásra javaslom a 

beszámolót. Köszönjük. 

Józsa Zoltán képviselő: Köszönjük szépen. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

36/2013. (III.27.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadta a Védőnői Szolgálat 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 

 

Fülöp Lászlóné védőnő 17
40 

perckor távozott az ülésről. 
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2. A településen működő Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) tevékenységéről 

szóló beszámoló 

 Előterjesztő: Tóth András egyesületi elnök 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Tóth András egyesületi elnök nem tudott a mai 

képviselő-testületi ülésünkre eljönni, a rossz időjárási körülmények miatt, de a beszámolót 

megküldte a részünkre. Felkérem a jegyzőnőt, hogy olvassa fel a képviselő-testületnek a 

beszámolót. 

Vincze Nikolett jegyző: „A 2012-es év első félévében nagyon sok programot sikerült 

megvalósítanunk. Nyelvtanfolyamok, táncoktatás, képzések, fórumok, kiállítások, koncertek, 

fesztiválok. Utóbb kiderült azonban (nyilván azért mert nem követtem naprakészen a 

rendelkezéseket), hogy időközben megváltoztatták a kifizetési kérelemben foglalt elszámolási 

lehetőségeket. Fizetésen és járulékon kívül gyakorlatilag semmit nem fizetnek már a megnyert 

működési keretből. Sem a normális működéshez szükséges képzéseket, foglalkoztatásokat, kiállítási, 

vagy rendezvényköltségeket, de a hétköznaponként szükséges mosószereket, papírokat, 

festékpatronokat, egyéb kellékanyagokat sem. Gyakorlatilag megfojtották a működés lehetőségeit, 

hiszen minek egy ház, ha csak alkalmazott van benne, de nincs pénz a benne foglalt programokra. 

Kb. egymillió egyszázezer forint bennragadt az MVH-nál a ki nem fizetett működési költségek miatt. 

Az egyesületünknek nincs pénze. Tulajdonképpen az általam megírt pályázatok bevételéből, illetve 

nonprofit kft-m bevételeiből fedezem a működést. Gyakorlatilag megszűnt a korábbi NCA működési 

szisztémája is, ahol viszonylag kiszámítható módon hozzájutottunk éves forgalmunk alapján 5-600 

ezerhez. Az „átdolgozott” rendszer miatt tavaly várólistán voltunk. A régi működési szisztéma 

szerint tavaly akár 3 milliót is kaphattunk volna működésre. Pályázatokat sem igazán lehet már 

csinálni, mert mindent finanszírozni kell és utólag kapnánk vissza csak a pénzt. Ilyen finanszírozási 

gyakorlat mellett még bevállalni valamit is felelőtlenség lenne. A bérek járulékok pénzét sem kaptuk 

még meg. Megváltoztatták a kifizetési kérelmek rendjét. Nem háromhavonta, hanem félévente lehet 

benyújtani kifizetési kérelmet. Ami azt jelenti, hogy tavaly, épp hét hónapja benyújtott kifizetési 

kérelmünk most van még csak hiánypótlás alatt. Nemcsak, hogy nincs pénz működésre, de a 

valóságban már több mint 3 milliót kellett kifizetnünk előre. És még nincs pénz, várhatóan még egy 

hónap is bele telhet. A következő félév kifizetési kérelmét áprilisban tudjuk benyújtani, és ha így 

megy tovább, akkor, amit esetleg maradéktalanul visszakapunk, ismét rámegy. Összesítve az MVH 

még semmilyen pénzt nem fizetett. A folyamatosan változó, zavaros elszámolás rendje miatt egyre 

nagyobb az adminisztrációs igény. Egy három hónapos időszak adminisztrációs elszámolása kb. 10 

teljes napot vesz igénybe, többszöri fordulóval. Arról nem is beszélve, hogy olyanokról is számvetést 

kell csinálnunk, amelyekhez semmi köze az MVH-nak. Havonta 250 ezer forintot kell 

megfinanszíroznunk előre – gyakorlatilag most már egy éve programok nélkül. Murányi 

Bernadettet a munkaügyi hivatalon keresztül vettük fel 70 %-os támogatással. Csak éppen nem a 

megbeszéltek szerint jártak el. A 12 hónapból 5 hónapot finanszíroztak, többit nem. Azt állították 

nem vittünk be két hónapot. Sorozatos reklamációimra nem reagáltak. Amikor bementem 

személyesen a főnökasszonyhoz, sűrű bocsánatkérésekkel volt, majd Tőzsérrel aláíratott egy olyat 

szerződést Programzárás után – mert addig hiába kértük, nem adták – amivel elismertük a tényt. 

Kompenzálási szándékáról meg megfeledkezett szépen. Semmilyen elszámolási lehetőségünk nincs 

semmire. Pályázatok nincsenek. Az új „szisztéma” szerint meghirdettek egy pályázatot IKSZT-k 

részére, működési célút. Viszont azokat sem fordíthatjuk – ha nyertünk – kulturális, vagy közösségi 

célokra. Könyvtári információs képzésekre (nagyon sokan járnak hozzánk könyvet olvasni, talán 

há4rman ha levettek könyveket a nem létező könyvtárunkból), illetve felnőttképzésre. Nem hiszem, 

hogy a felnőttképzés lenne az intézmény legfontosabb feladata. Arra vannak szervezetek, 

intézmények. Hogy nekik fizessük ki megbízási díjakkal a pénzt, számunkra semmi értelme. 

Megpályáztuk, ha „beveszik” akkor van esélyünk más programokra is. Ha nyerünk persze. A 

Magyarországon működő kb. 500 IKSZT-ből száznak van esélye. Igaz, csak 178-an pályáztak eddig 

(majd hülyék leszünk felkiáltással fogadták a többiek a lehetőséget). 
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Csak azokat a közösségi programokat tudjuk működtetni, melyek önkéntes alapon működnek. És 

szomorúan kell megállapítanom, hogy egy-két alkalom kivételével ilyen nincs. Karancsságról jár át 

egy cserkésztiszt kézműves foglalkozást tartani. Népi táncoktatás zajlik igen igényesen, szenzációs 

tanárral, gyakorlatilag benzinért. Én tartok újságíró tanfolyamot a gyerekeknek. Járnak heti két 

alkalommal felnőtt tornára. Kiállítások vannak folyamatosan. A kötelezően előírt programok 

mindegyike pénzbe kerülne, amit egyébként nem fizetnek meg. Egyszerűen nem lehet megvalósítani 

pénz nélkül semmilyen programot. A Baba-mama klubot igen, de azokra meg nem jönnek. A Jó idő 

beköszöntével több lesz a játékos program a kertben, illetve egész napos gyalogtúra-programokon 

is gondolkodunk. Legnagyobb sajnálatomra, érdeklődés semmi iránt nem mutatkozik. A 

számítógépek használatán kívül – amit inkább facebookra és játékra használnak. Hatalmas 

energiára volna szükség ahhoz, hogy valamilyen dolog iránt érdeklődést érnénk el. Ami vonzaná a 

lakosságot az nagyon sokba kerülne. Koncert, zenés gyermekműsorok, stb. Egyre többen szeretnék 

azonban igénybe venni a házat baráti találkozókra, ultipartikra, bálokra. Tavaly szilveszteri bálra 

odaígértem a termet, mondván, miért ne, másutt is van, de nem tudtak megegyezni – szerintem a 

hasznon. Így elmaradt szerencsére. Igyekszem elzárkózni ezek elől. Más lenne a helyzet, ha azt 

tapasztalnám, hogy vigyáznak a dolgokra, meg amit megbeszélünk, betartják. Tóth András.” 

Holecz Sándorné képviselő: Igen, sajnos ez a helyzet. 

Homoki Gábor képviselő: Az utolsó mondatokban sok az igazság. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az épület fűtésére a tavalyi évben 500.000 forintot 

költöttünk, amire az idén nem biztos, hogy lesz fedezetünk. 

Csonka Tímea képviselő: Az épület tisztántartásáért ki a felelős. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Alkalmi munkában takarítják, a közmunkások is be 

szoktak segíteni. Nagyon sok az iskolás gyerek az IKSZT-ben, pedig nem is nekik készült 

elsősorban. Csak randalírozni mennek oda. 

Deák Sándorné képviselő: A közmunkások, hová tudják elhelyezni a gyerekeket, a nyár folyamán? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Egyenlőre majd a Gyerekházban, ha nagyobb lesz az 

igény, akkor majd az óvodában. 

Csonka Tímea képviselő: Az IKSZT működtetését céltalannak látom. 

Deák Sándorné képviselő: Ne álljuk a téli fűtés költségét, így tudnánk spórolni. 

Holecz Sándorné képviselő: Az Alapszolgáltatási Központ épületének felújítása alatt az IKSZT-ben 

fogunk működni átmenetileg. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Szerintem a klubhelység használatát támogassuk 

elsősorban, ha így megfelel az egyesület elnökének. 

Vincze Nikolett jegyző: Amennyiben a képviselő-testület számára problémát okoz, hogy ki milyen 

célra használja az IKSZT-ben lévő nagytermet, akkor kössék engedélyhez. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Javaslom a beszámoló elfogadását, hozzáfűzve, hogy a 

nagyteremben megrendezésre kerülő rendezvények előtt kérjék ki a képviselő-testület véleményét. 

Az önkormányzat csak a klubhelység használatát részesíti előnyben. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

37/2013. (III.27.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy a településen működő Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) 

tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

Az önkormányzat javasolja az IKSZT-t működtető egyesületnek, hogy a 

gazdaságosabb működtetés érdekében elsősorban az IKSZT klubhelységéiben 

kerüljenek a rendezvények megtartásra. 
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Tájékoztatja továbbá az egyesületet, hogy a nagyterem használata, bérbeadása 

előtt kérje ki – lehetőleg a képviselő-testület – ennek hiányában a polgármester 

hozzájárulását, mivel az önkormányzat másképp az IKSZT rezsiköltségeit a 

jövőben nem tudja fedezni. 

 

Felelős: képviselő-testület, egyesületi elnök 

Határidő: értelemszerű 

 
 

3. Alapszolgáltatási Központ 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolója 

 Előterjesztő: Holecz Sándorné intézményvezető 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az Alapszolgáltatási Központ 2012. évi tevékenységéről 

készített beszámolót is kiküldtük a képviselő-testületnek. Kiegészítés vagy kérdés van? 

Holecz Sándorné képviselő: A beszámoló eleje kimaradt, ezért szeretném a képviselő-testületnek 

felolvasni. „Intézményünk 2012. évben is Endrefalva Község Önkormányzatának fenntartásában 

működött, integrált intézményként. Ezen intézményen belül volt biztosított a szociális alapellátás: 

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali ellátásként, az idősek klubja. 

Gyermekvédelmi alapellátások közül a gyermekjóléti szolgáltatás. Intézményünk részben önálló, 

gazdálkodási, pénzügyi teendőket az Önkormányzat pénzügyi szakemberei látták el. Az öt 

tevékenység ellátását 3 fő teljes munkaidőben, közalkalmazotti munkaviszonyban és 2 fő közcélú 

foglakoztatásban lévő dolgozó végzi. E mellett 2012. május hónaptól az ebéd kiszállítására 

megbízási szerződéssel, napi két órában van foglalkoztatva 1 fő. Feladatok ellátása: 1 fő 

közalkalmazott klubgondozóként, egy fő közalkalmazott és 2 fő közcélú foglalkoztatásban lévő házi 

segítségnyújtás szociális gondozójaként volt foglalkoztatva. Az egy fő szociális gondozó heti két 

délelőtt családsegítői teendőket látott el. Egy fő közalkalmazotti munkaviszonyban lévő: intézmény 

vezetői teendőket, gyermekjóléti szolgáltatást, és klubvezetést és családsegítést végzet. 2012. évtől 

elkülönített költségvetésünk van, külön bankszámlánk. Természetesen ebben az évben sem tudtunk 

kijönni az államtól kapott normatívából, akár mennyire is visszafogtuk a költekezést, nagyon 

odafigyeltünk az ünnepségekkel kapcsolatos kiadásunkra, a tisztítószer költségeinkre, írószert nem 

vásároltunk (régieket hasznosítottuk újra) ez évben azonban már április elején fogok, mert már 

nincs semmink. Takarékoskodtunk a telefon költséggel, tényleg nagyon indokolt esetben 

telefonáltunk, az ügyfeleket is leállítottuk a telefonon történő ügyintézésről. Sajnos a klub fűtésére 

sok pénz megy el, ezt nem tudtuk befolyásolni és azt sem, hogy több normatívát kapjunk az 

ellátottainkra, ugyanis a közcélú foglalkoztatásban lévő dolgozókat a működési engedélyt kiadó 

hatóságok nem veszik létszámnak. Az utóbbi azért is szomorú, mert a munkát maximálisan ellátták, 

jóval kevesebb bérért és minden más juttatás nélkül. 2012. március, április hónapban 6 

ellenőrzésünk volt. Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalából két ellenőrzés, 

Miskolci Családsegítő Szolgálat Regionális Módszertani Központból, Gyermekjólét Módszertani 

Központja Bátonyterenye, Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézetének 

megbízásából, Pásztói Módszertani Központ, Szécsény Kistérségi Belső Ellenőrzési Társulás. 

Bevezetőmben szeretném megköszönni a Polgármester asszony, a Képviselő-testület intézményünk 

működtetéséhez nyújtott támogatását, segítségét! Köszönetet mondok Endrefalva – Szalmatercs - 

Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségének a 2012. évben együttműködéséért, nem utolsó sorban 

köszönet a pénzügyeseknek a jó kölcsönös együttműködésért. Bízom abban, hogy a beszámoló 

elolvasása után pozitív gondolatok is születnek a Képviselő-testület tagjaiban azért a munkáért, 

amit rossz helyzetben lévőkért, veszélyeztetettek és az idősek érdekében, gondozásában, ellátásában 

tettünk. Nagy öröm ért október utolsó napján, amikor értesültem, hogy az év elején benyújtott 

pályázatunk sikeres támogatást nyert. Bízom abban, hogy az intézmény felújítása után érhetünk el 

kimagasló eredményeket, amire már mindenki felfigyelne. Ismételten köszönök mindent, 

mindennemű segítséget, érdeklődést. Holecz Sándorné” A beszámoló többi részét pedig megkapta a 

képviselő-testület. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Van kérdés? 
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Holecz Sándorné képviselő: Kezdjük az étkeztetéssel. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A szociális étkeztetésről szóló beszámolóval 

kapcsolatban van kérdés? 

Holecz Sándorné képviselő: Évközben vissza kellett mondanunk a normatívából, az elhalálozások 

valamint az étkeztetés minőségének romlása miatt. Pozitívumként kiemelném, hogy vannak új 

tagjaink is. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A házi segítségnyújtásról szóló beszámolóval 

kapcsolatban van kérdés? A két dolgozót érintő munkakörváltozásnak milyen eredménye lett? 

Holecz Sándorné képviselő: Pozitív az eredmény, de ebben a beszámolóba ez még nem szerepel, 

mivel 2013-ban történt az említett munkaköri változás. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A gondozottaknak mi a véleményük a cseréről? 

Holecz Sándorné képviselő: Voltak problémák, de megoldottuk. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Timi, nincs sok gondozottad? 

Csonka Tímea képviselő: Bírom még. Vannak ráhúzások. 

Holecz Sándorné képviselő: De szereti csinálni. Timire rá lehet mindent bízni, a többi dolgozó még 

terhelhető. A szakképzettség már 75 %-on van, így működési engedélyt módosíthatunk, aminek 

eredményeként nőhet a normatívánk. A Nógrád Megyei Kormányhivatallal szeretném felvenni a 

kapcsolatot, amiben szeretném a polgármester asszony segítségét kérni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az új épületben már sokkal kényelmesebben tudnak az 

idősek összegyűlni a rendezvényekre. Nagyon aranyosak, tornásznak, játszanak. Szeretnénk majd a 

környező területet is parkosítani az új épület körül. Akkor az idősek klubjának működéséről szóló 

beszámolót megbeszéltük. A családsegítő szolgálat beszámolójával kapcsolatban van kérdés? 

Papp Gábor alpolgármester: Már a védőnői beszámolónál is említettem, hogy a lakosság nagy 

része igen rossz helyzetben van, se villanyuk, se vizük és a 22.800 forintból élnek. 

Holecz Sándorné képviselő: Sajnos ez igaz. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A gyermekjóléti szolgálat 2012-es évi munkájának 

beszámolójával kapcsolatban kérdés? A mai nap volt az éves tanácskozásunk a jelzőrendszerrel 

kapcsolatban. Azt kértem zárszóként a megjelentektől, hogy biztosítsuk ezeknek az intézményeknek 

a működését, és a dolgozók is a legjobb tudásunk szerint dolgozzanak, mi mellettük állunk és 

támogatjuk őket. Ismételten szeretném megköszönni a rengeteg munkát az Alapszolgáltatási 

Központ vezetőjének és dolgozóinak. Várhatóan a felújítás eredményeként hatékonyabban 

végezhetik a munkájukat. Köszönjük. Kérdés? 

 

Holecz Sándorné és Csonka Tímea, az Alapszolgáltatási Központ két dolgozója jelezte érintettségét. 

A képviselő-testület az érintetteket a szavazásból nem zárta ki. 

 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással 

(ellenszavazat nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

38/2013. (III.27.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és az 

előterjesztésnek megfelelően elfogadta az Alapszolgáltatási Központ 2012. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 

 

A polgármester 19 
05

 órakor szünetet rendelt el, az ülés 19 
20

 perckor folytatódott. 
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4. A település helyi iparűzési adóról szóló rendeletének módosítása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Vincze Nikolett jegyző: A képviselő-testület által alkotott 19/2012. (XII.1.) számú rendeletében a 

helyi iparűzési adóban kedvezményeket nyújtott, amelyre a Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Törvényességi Felügyeleti Főosztálya törvényességi felhívással élt. 2013. április 15-ig kapott a 

képviselő-testület határidőt a törvénytelenség megszüntetésére, azaz a rendelet módosítására. 

Megkerestük a Nógrád Megyei Kormányhivatal vezetőjét, és a Nemzetgazdasági Minisztériumot is, 

hogy a kedvezményeket a munkahelyteremtés növelése érdekében építettük a rendeletbe, de nem 

jártunk egyik fórumon sem sikerrel. Tehát a törvénybeütköző részét a rendeletünknek hatályon 

kívül kell helyeznünk. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: És ha nem helyezzük hatályon kívül? 

Vincze Nikolett jegyző: Akkor bírósági úton fogják érvényesíteni az akaratukat és az eljárás 

költségét az önkormányzatnak kell finanszírozni. Ezért a módosítás az egyetlen megoldás. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Akkor csak a 0-2,5 millió forint alatti bevételt elérők 

esetében nyújthatunk mentességet. 

Vincze Nikolett jegyző: Igen, például, a képviselő-testület úgy dönt, hogy a 100.000 forint alatti 

bevételt elérők mentesülnek. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A helyi iparűzési adó mértéke lehet 0 is. 

Józsa Zoltán képviselő: Ennek azonban hangot kell adnunk. Hol van így az önkormányzatiság joga, 

ha a saját bevételünkből nem adhatunk mentességeket, kedvezményeket? Törvény adhat, mi meg 

nem, holott a mi bevételünk. Nem értem. És pályáztatni nem lehetne a cégeket? 

Vincze Nikolett jegyző: Lehet, hogy írhat ki a testület nekik pályázatot, meghatározva a 

kritériumokat, de ennek azért utánajárunk, nehogy gond legyen. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2013. (IV.22.) önkormányzati rendelete 

a helyi iparűzési adóról szóló 19/2012.(XII.01.) önkormányzati rendelet 

egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 

5. A település talajterhelési díjról szóló rendeletének kiegészítése 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Vinzce Nikolett jegyző: A talajterhelési díj mértékének növelése a lakosság rászorultabb rétegét 

érinti, ezért készítettük el a talajterhelési díjról szóló rendelt módosítását, melyben a kedvezmények 

számát megnövelhetjük. Több változatot is kidolgoztam, kérem a képviselő-testületet, hogy a 

felsorolt kedvezmények közül válaszon vagy módosítsa a véleménye szerint. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Csak egy kedvezményt lehet majd igénybe venni, 

egyszerre többet nem a felsoroltakból. 

 

Homoki Gábor képviselő 20
30 

perckor távozott az ülésről. A képviselő-testület létszáma 6 fő. 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ha valaki ráköt júliusig, akkor 70 %-os kedvezmény, ha 

decemberig, akkor 50 %-os kedvezmény illeti meg a 2012-es évet illetően. 

Papp Gábor alpolgármester: Nagyobb kedvezményeket kell adni, mert ha az embereknek a vízre 

sincs pénze, akkor hogy lenne a szennyvízre? 



 9 

Vincze Nikolett jegyző: A lakásfenntartási támogatásban részesülőknek 50 %-os kedvezmény 

biztosítása? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ha valaki ráköt július 31-ig, akkor 90 %-os kedvezmény, 

ha szeptember 30-ig, akkor 70 %-os kedvezmény, ha pedig december 31-ig, akkor 50 %-os 

kedvezmény illeti meg a 2012-es évet illetően. 

Deák Sándorné képviselő: Igen, így már megfelelő. 

Vincze Nikolett jegyző: Az egyedülálló idős embereknek legyen kedvezmény? 

Józsa Zoltán képviselő: Az általányt kellene csökkenteni. 10 liter legyen, ha nincsen kútja és 30 

liter, ha van. 

Deák Sándorné képviselő: Szerintem így már jó. 

Vincze Nikolett jegyző: Vagy maradjon 10 liter és 50 liter az általány? 

Józsa Zoltán képviselő: Aki közkútból hordja a vizet, mert nincs az ingatlanján kút, annak 5 

liter/nap/fő, akinek van kút, de a házi vízellátórendszere nincs rákötve, annak 10 liter/nap/fő, akinek 

pedig van kút és rá van kötve a saját vízellátórendszere, annak 30 liter/nap/fő. 

 

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

ellenszavazat nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

39/2013. (III.27.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosításának 

tervezetét megküldi véleményezésre a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 

 

6. A 2013. évi étkezési térítési díj megállapítása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A 2013. évi térítési díjak, mennyivel változtak? 

Holecz Sándorné képviselő: Az intézményi önköltség miatt változott, a helyi rendeletnek 

megfelelően. 

Vincze Nikolett jegyző: Tehát a rendelet felülvizsgálata megtörtént és nem kell módosítani a 

díjakat. 

 

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

ellenszavazat nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

40/2013. (III.27.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményi 

térítési díjakról szóló 5/2012. (III.30.) önkormányzati rendeletét felülvizsgálta 

és úgy határozott, hogy nincs szükség a térítési díjak módosítására. 

 

Felelős: képviselő-testület, intézményvezető 

Határidő: értelemszerű 
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7. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A polgárőrség elnöke lemondott március 14.-én, nagyon 

kevesen voltak az ülésen. 

Papp Gábor alpolgármester: Nem lehetne egy másik polgárőrséget is szervezni? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Folyamatban van ennek az átszervezése. A start 

programban már 15 ember felvétele megtörtént, 54 fő munkába állítása pedig folyamatban van. 

Valamennyien kapnak majd munkaruhákat és munkaeszközöket. A környékbeli gazdákkal 

beszélgettem a mezőgazdasági utak helyrehozatalával kapcsolatban. A szécsényi járási hivatal 

vezetője a múlt héten volt az önkormányzat hivatalába bemutatkozni. A Vidékfejlesztési Miniszter 

pedig Karancslapüjtőn tartott tájékoztatót a polgármesterek és a gazdák részére. A babati árokkal 

kapcsolatban megérkezett a Vízműtől az átereszről a vélemény és már továbbítottuk is a 

törvényességi főosztály felé. 

 

8. Egyebek 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Érdeklődtünk a gyógyszertár bérleti díjával kapcsolatban. 

Vincze Nikolett jegyző: Egy gyógyszertárnak 2 fiókgyógyszertára lehet, de ennek ellenére van 

érdeklődő. A mostani gyógyszertártól eltérően a helységért bérleti díjat fizetnének. Már többször 

beszéltük, hogy a Besztercebánya út mögötti árokra a szolgalmi jog bejegyzéséhez megbíztuk az 

ügyvédet, azonban arról, hogy oda a testület szolgalmi jogot jegyeztet be, arról képviselő-testületi 

döntés szükséges. 

 

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

ellenszavazat nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

41/2013. (III.27.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy az Endrefalva 572.; 573.; 574.; 575.; 577/1.; 577/2.; 593. helyrajzi számú 

ingatlanok területén lévő árokra vonatkozóan szolgalmi jogot jegyeztet be az 

ingatlan-nyilvántartásba, hogy az árok folyamatos tisztántartásáról 

gondoskodni tudjon. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 

 

Több hozzászólás nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 22 
00

 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes      Vincze Nikolett 

polgármester                                                                                   jegyző 


