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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 24-én, szerdán 

17
00

 órakor, az önkormányzat hivatalának tárgyalótermében megtartott rendes ülésről. 

 

Jelen vannak: (a jelenléti ív szerint) 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

Papp Gábor alpolgármester 

Csonka Tímea képviselő 

Deák Sándorné képviselő 

Holecz Sándorné képviselő  

Józsa Zoltán képviselő 

Vincze Nikolett jegyző, 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó (17.00-17.45-ig) 

Csóri Boglárka Anita jegyzőkönyv-vezető 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester üdvözli a képviselő-testületet és a jegyző nőt a testületi 

ülésen, megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 fővel határozatképes, az ülést 17
00

 órakor 

megnyitja. Jegyzőkönyv-vezetőnek javasolja Csóri Boglárka Anitát, valamint javasolja a 6. 

napirendi pont módosítását. 

 

Eredeti napirend javaslat: 

 

1. A Körjegyzőség 2012. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 
 

2. Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési koncepciója 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 
 

3. Az Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal Cafetéria Szabályzatának elfogadása 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett jegyző 
 

4. Endrefalva Közös Önkormányzatának 2012. évi zárszámadási rendeletének elfogadása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 
 

5. Endrefalva Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 
 

6. Az Alapszolgáltatási Központ Alapító okiratának módosítása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

7. Az Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadása 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett jegyző 
 

8. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

9. Falunap, Falugyűlés előkészítésének megbeszélése 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

10. Közterület-használati rendelet módosítása 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett jegyző 
 

11. Egyebek 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
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12. Egyéni kérelmek (zárt ülés keretén belül) 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Módosított napirend javaslat: 

 

1. A Körjegyzőség 2012. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 
 

2. Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési koncepciója 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 
 

3. Az Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal Cafetéria Szabályzatának elfogadása 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett jegyző 
 

4. Endrefalva Közös Önkormányzatának 2012. évi zárszámadási rendeletének elfogadása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 
 

5. Endrefalva Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 
 

6. Az Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

7. Az Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadása 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett jegyző 
 

8. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

9. Falunap, Falugyűlés előkészítésének megbeszélése 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

10. Közterület-használati rendelet módosítása 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett jegyző 
 

11. Egyebek 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

12. Egyéni kérelmek (zárt ülés keretén belül) 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

 

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

módosított napirendet egyhangúan elfogadta. 

 

Napirendek tárgyalása 
 
 

1. A Körjegyzőség 2012. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az első napirendhez kapcsolódó írásos anyag kiküldésre 

került a képviselő-testület számára. Kérdés, észrevétel? 
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Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

47/2013. (IV.24.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Endrefalva – 

Szalmatercs – Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségének 2012. évi 

költségvetési beszámolóját megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti 

formában elfogadta. 

(A Körjegyzőség 2012. évi beszámolója a határozat mellékletét képezi.) 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 

 
 

2. Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési koncepciója 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A második napirendi pont az Endrefalvai Közös 

Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési koncepciója. Erről április 30-ig kell döntenünk, 

hogy a költségvetésünk a jövőben átgondoltabb, sikeresebb legyen. 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: A Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság 

Államháztartási Irodája által megküldött levél tartalmát ismertetem a következőkben. „A helyi 

önkormányzatoktól több megkeresés is érkezett a 2014. évi költségvetési koncepció és a helyi 

önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatás képviselő-testület 

elé terjesztésének határidejével kapcsolatban. Az NGM az alábbi tájékoztatást küldte a kérdésekkel 

kapcsolatban. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény” (a továbbiakban: Áht.) 2013. 

január 1-től hatályos 24. § (1) bekezdése április 30-ig költségvetési koncepciókészítési 

kötelezettséget ír elő az önkormányzatok számára. A koncepció készítés korábbi években megszokott 

november 30-i határidejének jóval korábbi dátumra történő módosításának oka, hogy a jövőben az 

önkormányzatok költségvetési tervezése az eddiginél sokkal megalapozottabb, átgondoltabb és kellő 

időben előkészített legyen. Szükségesnek tartjuk, hogy minden önkormányzat megfelelően 

előkészítve, előre határozza el működésének irányait, fejlesztéseinek rangsorát. A költségvetési 

koncepcióban elsősorban az önkormányzat működésével és a fejlesztésekkel kapcsolatos stratégiai 

döntéseket, jövőbeli irányokat szükséges meghatározni, majd ezt követően lehet konkrét feladatokra, 

tevékenységekre bontatni az egyes elemeket. A koncepció megalkotását követően az 

önkormányzatoknál időigényes előkészítő munka veszi kezdetét, mely indokolja, hogy a stratégiai 

döntések már a költségvetési évet megelőző és első felében megszülessenek. Az Áht. 87. § (1) 

bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a 

költségvetési koncepció ismertetésével egyidejűleg kell írásban tájékoztatni a képviselő-testületet. A 

koncepció előterjesztése az előbbiekben leírt indokok alapján jóval korábbi időpontra került, így az 

egyidejűség már ne alkalmazható, nem lehetséges a háromnegyed éves helyzetről, azaz a 

szeptember 30-ig folytatott gazdálkodásról tárgyév április 30-ig tájékoztatást nyújtani a képviselő-

testület részére. A két jogszabályhely közötti ellentmondás feloldása és a gyakorlati 

alkalmazhatóság érdekében, az Áht. jelenleg előkészítés alatt lévő módosítási javaslatában szerepel 

a költségvetés háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatás korábbi években megszokott 

november 30-i határidejének visszaállítása.” A 2014. évi költségvetési koncepciót a tavalyi alapján 

készítettük el. Ha valakinek kérdése van, szívesen válaszolok. 

 

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 

48/2013. (IV.24.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy az Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési 

koncepcióját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 

 
 

3. Az Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal Cafetéria Szabályzatának elfogadása 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett jegyző 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Harmadik napirendi pontunk az Endrefalvai Közös 

Önkormányzati Hivatal Cafetéria Szabályzatának elfogadása. 

Vincze Nikolett jegyző: Minden évben változnak a cafetérai keretén belül adható juttatások köre, 

ezért az idei évben is döntenie kell a képviselő-testületnek. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

49/2013. (IV.24.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy az Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal Cafetéria Szabályzatát az 

előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 

 
 

4. Endrefalva Közös Önkormányzatának 2012. évi zárszámadási rendeletének elfogadása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A negyedik napirendi ponthoz is megkapta mindenki az 

írásos előterrjesztést, van e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, észrevétele? 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 

5. Endrefalva Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 
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Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az ötödik napirendi pont esetén a szokásos pontokat 

beszéljük át. Az átmeneti segélyekre szánt keret összege mennyi legyen? 

Holecz Sándorné képviselő: A tavalyi keret, azaz a 300.000 forint megfelelő. 

Deák Sándorné képviselő: De tavaly módosítottunk rajta, nem kellene emelni az összeget? 

Vincze Nikolett jegyző: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási javaslatai miatt kellett 

módosítani az átmeneti segély keret összegét. 

Papp Gábor alpolgármester: Legyen 500.000 forint. 

Vincze Nikolett jegyző: Minél nagyobb összeggel tervezünk, annál nagyobb lesz a forráshiány. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Véleményem szerint legyen az 500.000 forint. Az 

alapítványoknak 200-200.000 forint, a Ménes-patak Menti Települések Térségfejlesztő 

Egyesületének 100.000 forintot tervezzünk. A falunapra mennyit különítsünk el? 

Deák Sándorné képviselő: 600.000 forint szerintem elég. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az idősek napjára 300.000 forintot, a Játékfesztiválra ne 

tervezzünk szerintem. A beiskolázás támogatásra jutó összeg változik, ha lesz Bursa 

Ösztöndíjrendszer. A beiskolázási támogatás összege maradhat a megszokott, azaz az általános 

iskolásoknak 7.000 Ft/fő, a középiskolásoknak 15.000 Ft/fő, a felsőfokú szakképesítésben 

résztvevőknek 25.000 Ft/fő, a dolgozói beiskolázási támogatás pedig 5.000 Ft/hó. A Bursára 

számoljunk 30.000 Ft/fő összeget. A temetési segély összege 400.000 Ft/év, a közalkalmazotti 

juttatás 8.000 Ft/fő/hó, de a bruttó összegét ez utóbbinak még nem tudjuk. 

Deák Sándorné képviselő: ÉMOP pályázatra? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A pályázati önerő 3 millió és az ÉMOP-ot húzzuk ki, 

mert az az idén megvalósul. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

50/2013.(IV.24.) számú határozata 

 

Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi 

költségvetési koncepcióját - mint a költségvetési tervezés alapját - megtárgyalta 

és az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.) Biztosítani kell a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben, 

és más jogszabályokban meghatározott alapfeladatok ellátásának pénzügyi 

fedezetét. Az önkormányzati költségvetések tervezésekor a takarékos 

gazdálkodás szem előtt tartásával kell a tervezést elvégezni. 

További felhalmozási előirányzatot a Képviselő-testület csak akkor tervez, ha 

kötelező önkormányzati feladatok maradéktalan megvalósítása nem kerül 

veszélybe, és a költségvetés egyensúlya biztosítható. 

2.) A szociális kiadások előirányzatát a 2013. évi szinten tartva kell a 

rendelettervezetbe beépíteni. 

3.) A Képviselő-testület felül kívánja vizsgálni azokat a működési kiadásokat, 

amelyek az önkormányzat és az intézmények alapvető működéséhez nem 

szükségesek. 

4.) Nem kötelező feladatokra az alábbi tételeket tervezzük: 

- Átmeneti segélyek: 500 e Ft 

- Civil szervezetek támogatása: 

o Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 200 e Ft 

o Polgárőrség: 200 e Ft 

o Ménes-patak menti Települések Térségfejl. Egy.: 100 e Ft 

- Rendezvények megtartása: 
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o Falunap: 600 e Ft 

o Idősek Napja: 300 e Ft 

o Játékfesztivál: 0 e Ft 

- Beiskolázási támogatás: 300 e Ft 

o Általános iskolások: 7.000 Ft/fő 

o Középiskolások: 15.000 Ft/fő 

o Főiskolások, egyetemisták: 3.000 Ft/fő/hó (Bursa) 

o Felsőfokú szakképzés: 25.000 Ft 

o Dolgozói beiskolázási támogatás: (5.000,- Ft) 

- Temetési segély: 400 e Ft (20.000,- Ft/fő) 

- Cafetéria: Közalkalmazottak: 800 e Ft (bruttó 80.000,- Ft/fő) 

- Pályázati önerő biztosítása: 3.000 e Ft 

 

Felelős: jegyző és a pénzügyi főelőadó 

Határidő: értelemszerűen  

 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 17
45 

perckor távozott az ülésről. 

 

6. Az Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A hatodik napirendi pont következik. 

Holecz Sándorné képviselő: Az Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának 

utolsó módosítása 2011-ben volt. Amikor külön bankszámlaszámot nyitottunk, már akkor is kellet 

volna, de most már az új adatok, az intézmény dolgozóinak átszervezése, valamint a törvényi 

változások miatt elengedhetetlenné vált a módosítás. A felújítás ideje miatt is módosítani kell majd 

az alapító okiratot, az intézmény székhelyének átmeneti változása miatt. Kérdés? 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

51/2013. (IV.24.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását 

az előterjesztésnek megfelelően megtárgyalta és elfogadta. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 

 
 

7. Az Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadása 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett jegyző 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési 

jelentésének elfogadása következik. 

Vincze Nikolett jegyző: A Szécsény és Kistérsége Belső Ellenőrzési Társulás a tavalyi évben 

megszűnt, még egyenlőre nem tudjuk, hogyan tudjuk ellátni ezt a feladatot. 

 

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 

52/2013. (IV.24.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy a Szécsény és Kistérsége Belső Ellenőrzési Társulás 2012. évi belső 

ellenőrzési tevékenységéről készített jelentését elfogadja. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 

 
 

8. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az anyakönyves tanfolyamon résztvevőknek május 

végén lesz az írásbeli és szóbeli vizsga, ezért kérem a képviselő-testületet, hogy a megszokottól 

eltérően ne május végén, hanem egy héttel később tartsuk az ülést. 

Vincze Nikolett jegyző: Azaz június 5-én lesz a következő képviselő-testületi ülés, ha a 

képviselőknek ez megfelelő. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A két ülés között történt tájékoztatóm elsősorban a start 

programról szól, hiszen javarészt ezt tölti ki mostanság a napjaimat. Április 2.-ával elindult a 

második csoport foglalkoztatása is. Az időjárás sem nekünk kedvezett és nagyon nehéz 69 embert 

irányítani, sajnos nem képesek önálló döntésre, remélem ez 2-3 hónapon belül változni fog. 

Próbálok következetes lenni a dolgozókkal, volt már, aki leszámolt közös megegyezéssel. Az 

időjárás nagyban korlátoz minket, a kert felét tudjuk csak használni, de folyamatban van a sátor 

készítése is. Az IKSZT udvaron fogjuk kialakítani a piacot, ahol értékesítjük a termékeinket. A 

facsemetéket volt fontos elültetni, de már megérkeztek a paprikamagok is. Érkezett egy lakossági 

megkeresés, amelyben a Dankó út 12. szám alatti ingatlant 400.000 forint ellenében felkínálják az 

önkormányzatnak megvásárlásra. 

Papp Gábor alpolgármester: Jó állapotban van az a ház és 3 helység található benne. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A start programban megtermeltek elhelyezésére is 

felhasználhatnánk. Az ingatlan jelzáloggal nem terhelt. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

53/2013. (IV.24.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy a természetben a 3165 Endrefalva, Dankó út 12. szám alatt található 

ingatlant (helyrajzi számú: 394.) 400.000 forintért, azaz négyszázezer forintért 

megvásárolja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az ingatlan adás-vételi 

szerződésének aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 
 

A polgármester 18 
30

 órakor szünetet rendelt el, az ülés 18 
45

 perckor folytatódott. 
 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi 

Felügyeleti Főosztályának levelét fogom a következőkben ismertetni a képviselő-testülettel, 

szeretném, ha tudnának a levél tartalmáról: 
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„Lévai Imre endrefalvai lakos megkereséssel fordult a Nógrád Megyei Kormányhivatalhoz. 

Beadványában előadta, hogy a 2009-es árvíz során a lakhelyéül szolgáló ingatlant elöntötte a víz, 

melynek következtében annak állaga, jelentős mértékben megromlott, lakókörnyezete 

egészségtelenné vált. Nevezett előadta továbbá azt, hogy a fent kifejtettekre tekintettel, 

lakókörnyezete rendbetételéhez anyagi segítségért fordult a település Önkormányzatához, amit 

azonban nem kapott. A hivatkozott beadványa alapján kérem a Polgármester Asszonyt, hogy az eset 

körülményeit vizsgálja meg és amennyiben az indokolt, valamint az Önkormányzat anyagi helyzete 

lehetőséget ad rá, Lévai Imre részére a lakókörnyezet rendbetételéhez nyújtson segítséget.” 

 

Holecz Sándorné képviselő: Rosszabb helyzetben lévő embereknek sem tudunk segíteni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: És ők kaptak is segítséget. Tájékoztatlak továbbá titeket, 

hogy működik a Gyerekház, továbbá az önfenntartóvá válást segítő pályázat elszámolását is 

megkezdtük. Újabb módosításra van szükség. Az Alapszolgáltatási Központ pályázatnál a 

közbeszerzés elkezdődött. A gázóralopással kapcsolatban mennem kellett a bíróságra, de az idézett 

nem jelent meg. Beindult a szennyvíztisztító-telep felújítását célzó projekt is, ezzel kapcsolatban is 

voltak ülések. Továbbá voltam Mátraverebélyen a polgármester nők konferenciáján a varsányi 

kolléganővel. Az egyik érdekesség a palackkert volt, amelyet közfoglalkoztatás keretében 

szeretnének kialakítani Ma is kistérségi ülés volt. A nappali ellátásnál a normatíva 3000 fő feletti 

társulásoknál 150 %-os, így megfontolandó ennek a társulásnak a létrehozása. Röviden ennyit 

szerettem volna. Kérem a tájékoztatóm tudomásul vételét. 

 

A képviselő-testület a polgármester beszámolóját a két testületi ülés között történt eseményekről 

tudomásul vette. 

 
 

9. Falunap, Falugyűlés előkészítésének megbeszélése 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A 2013. év költségvetésének tervezésénél úgy 

döntöttünk, erre nem különítünk el pénzeszközt. Tehát úgy döntöttünk a költségvetés kialakításánál, 

hogy a 2013. évben nem rendezzük meg a Falunapot. Mi a véleményetek? 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

54/2013. (IV.24.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy - az önkormányzat anyagi lehetőségeit figyelembe véve – a 2013. évben 

nem rendez Falunapot. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A 2013-as évben a falugyűlést mikor tartsunk? 

Deák Sándorné képviselő: Sajnos nagyon kevesen jönnek el minden évben, de mindenképpen 

legyen. 

Józsa Zoltán képviselő: Javaslom, hogy iskola kezdés környékén kerüljön megtartásra. 

Vincze Nikolett jegyző: Ne határozzunk meg konkrét időpontot, ha még bizonytalan. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Térjünk vissza a kérdésre augusztusban. Az időseket is 

szeptember környékén köszöntjük nem? 

Vincze Nikolett jegyző: Október 1-jén van az idősek világnapja, ez egy keddi nap lesz. 
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Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Javaslom, hogy az idősek napját szeptember 28.-án 

rendezzük meg, és ezen a hétvégén kerüljön sor a falugyűlés megtartására is. 

Vincze Nikolett jegyző: Az idősek napja előtti nap, szeptember 27-e megfelel? 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

55/2013. (IV.24.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy az idősek világnapja alkalmából 2013. szeptember 28.-án köszönti a 

településen élő 65 éven felüli időseket egy kulturális rendezvény keretén belül. 

A képviselő-testület a rendezvény költségeit a 2013. évi költségvetése terhére 

biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendezvény 

szervezésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

56/2013. (IV.24.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy az idei Falugyűlést 2013. szeptember 27. napján tartja. 

A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a falugyűlés szervezésével 

kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 
 
 

10. Közterület-használati rendelet módosítása 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett jegyző 
 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A tizedik napirendi pont következik, azaz a közterület-

használati rendelet módosítása. Átadnám a szó az előterjesztőnek. 

Vincze Nikolett jegyző: A rendeletben a díj fizetés esetében nem határoztunk meg, hogy egy év 

vagy határozatlan idő esetében, milyen időszakonként kell fizetni, például havonta, negyedévente. 

Papp Gábor alpolgármester: Javaslom, hogy a 24 óra hosszát meghaladó várakozási idő esetében a 

legnagyobb össztömeget sávosítsuk és a közterület-használati díjat is ez alapján alakítsuk ki. 

Józsa Zoltán képviselő: Egyetértek. Javaslom, hogy 2000-3500 kg között 200 forint/nap/gépjármű 

legyen, 3500 kg felett pedig 600 forint/nap/gépjármű. A díjfizetés havonta utólag legyen. 
 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelete 

a közterület-használatról és a használati díjairól szóló 

18/2012.(XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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11. Egyebek 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

A) Lomtalanítás 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Május egyik hétvégéjén szokott lenni a lomtalanítás. 

Papp Gábor alpolgármester: A jövő hét nem jó a ballagások miatt. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Akkor legyen a következő hétvége május 11-12. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

57/2013. (IV.24.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy a tavaszi lomtalanítást a községben 2013. május 11-12.-én tartja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a lomtalanítást 

meghirdesse és a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

B) Átfogó éves értékelés 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A 2012. évi Gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

tevékenység értékeléséről szóló dokumentációval kapcsolatosan van valakinek kérdése, 

észrevétele? 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

58/2013. (IV.24.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. sz. melléklete szerint elkészített átfogó 

értékelést Endrefalva Község Önkormányzatának 2012. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi tevékenységéről és azt elfogadta. 

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az értékelést megküldje a 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának. 

 

Felelős: képviselő-testület, jegyző 

Határidő: értelemszerű 

 

C) Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködési megállapodás 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A törvény előírja, hogy miben kell megállapodnunk a 

nemzetiségi önkormányzattal. A jegyzőnő ennek alapján felülvizsgálta az együttműködési 

megállapodást. A nemzetiségi önkormányzat székhelyeként helyet biztosítunk a 3165 Endrefalva, 

Besztercebánya út 53. számú ingatlanban, valamint a tárgyi feltételeket is biztosítjuk. 

Vincze Nikolett jegyző: A nemzetiségi törvény írja elő a megállapodásban szereplő tételeket. A 

jelnyelv és tolmács biztosítás is a mi feladatunk és finanszírozása is a mi kötelezettségünk. 
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Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

59/2013. (IV.24.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Endrefalva roma Nemzetiségi Önkormányzatával létrejövő együttműködési 

megállapodásról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy az együttműködési 

megállapodást elfogadja, továbbá felhatalmazza a polgármester a megállapodás 

aláírására. 

A képviselő-testület a 68/2012. (V.30.) számú határozattal elfogadott 

együttműködési megállapodást hatályon kívül helyezi. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

D) Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködési megállapodás 

pályázathoz 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ezúton kívánom tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy 

az Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködési megállapodást írtam alá az 

esetleges pályázatok, programok stb. közös megrendezésére. Kérem a képviselő-testület 

jóváhagyását. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

60/2013. (IV.24.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy az Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzattal (3165 Endrefalva, 

Besztercebánya út 53.) 2012.03.04. napon megkötött együttműködési 

megállapodást jóváhagyólag elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

E) Körzeti ügyintézői társulás megszüntetése 

 

Vincze Nikolett jegyző: A megállapodás 12-13. pontja szerint: 12. A társulás megszűnik: a) ha a 

társulás valamennyi tagja elhatározta a társulás megszüntetését, b) bíróság jogerős döntése 

alapján. 13. A társulás tagjai a társulás megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni.” 2013. 

január 1-én már nem dolgozott senki ebben a munkakörben, január 10.-én volt az utolsó fizetés. 

Piliny község összes tartozása ebben a tekintetben 3.568.826 forint. Valószínűleg csak bírósági úton 

tudja a testület behajtani ezt a tartozást, amivel Endrefalvának tartozik, hiszen Endrefalva a körzeti 

ügyintéző rá eső bérhányadát mindig megelőlegezte. Az adósnak már volt ebben a kérdésben 

felajánlása, méghozzá a sorházak egyikét adná oda, a tartozás fejében. 

 

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 

61/2013. (IV.24.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

műszaki ügyintézői, hatósági feladatok együttesen alkalmazott személy (a 

továbbiakban: körzeti ügyintéző) útján történő ellátására létrejött társulás 

megszüntetéséről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a társulást 

2013.04.30. nappal, jogutód nélkül, közös megegyezéssel a társulási 

megállapodás 12. a) pontja szerint megszünteti. 

A Képviselő-testület a határozat mellékleteként csatolt elszámolást elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

F) Orvosi szerződés 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A 2013. január 1. napjától határozatlan időtartamra 

megkötött területi ellátási kötelezettséggel nyújtott háziorvosi ellátási feladat-ellátásról szóló 

2013.02.18-án kelt szerződés 14. pontja alapján a Szolgáltató vállalja az általa a feladatellátáshoz 

használt rendelő helyiségei, a közösségi és kiszolgáló helyiségek működtetése során fölmerülő 

fenntartási költségek (víz, villany, fűtés, takarítás, telefon, internet, hulladékelszállítás) viselését. A 

háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés szerint a rendelő-költségeinek fedezésére külön 

szerződnek az orvossal az önkormányzatok. Kérem a szerződés aláírásához a képviselő-testület 

felhatalmazását. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

62/2013. (IV.24.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Dr. 

Szerémi József és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 

3165 Endrefalva, Besztercebánya út 47., telephelyei: 3134 Piliny Tarjáni út 8., 

3135 Szécsényfelfalu Kossuth út 3.) vállalkozó háziorvossal, mint 

szolgáltatóval kötendő szerződést a háziorvosi ellátást biztosító helyiség 

fenntartási költségeinek viseléséről és jóváhagyja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

G) Az Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal létszámának módosítása 

 

Vincze Nikolett jegyző: A Szalmatercsen felmerült dolgozói cserék teszik szükségessé, hogy egy 

státusszal bővítsük a létszámot, így ha nincs szükség annak betöltésére, lesz egy üres státuszunk, és 

mindig az az önkormányzat fogja a dolgozó bérét fizetni, akinek hivatalában a dolgozó ellátja a 

feladatot. 

 

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 

63/2013. (IV.24.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítását 

és úgy határozott, hogy a megállapodás 11.1. pontját módosítja az alábbiak 

szerint: 

 

„11.1. A Hivatal köztisztviselő létszáma: 10 fő teljes munkaidős 

köztisztviselő, ebből: 

Székhely és állandó kirendeltségek: 1 fő jegyző, 

     1 fő igazgatási- és pénzügyi előadó 

Székhely:    1 fő pénzügyi előadó 

     1 fő gazdálkodási előadó 

     1 fő adóügyi- és igazgatási előadó 

     1 fő igazgatási előadó 

Szalmatercsi állandó kirendeltség: 1 fő pénzügyi előadó 

     1 fő igazgatási előadó 

Szécsényfelfalui állandó kirendeltség: 1 fő pénzügyi előadó 

      1 fő igazgatási előadó” 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a 

módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

H) Pintér Sándor belügyminiszter levele 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az adósságkonszolidációban nem részesülő 

önkormányzatok számára küldték egy levelet, mi is bele esünk ebbe a körbe. A levél tartalma 

szerint le kell írnunk, hogy mit szeretnénk még a községben, vagy mi vár még felújításra. Várom a 

képviselő-testület hozzászólásait. 

Józsa Zoltán képviselő: A TSZ irodát átalakíthatnánk bentlakásos idősek otthonává. 

Holecz Sándorné képviselő: Igen erre igény is lenne. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az óvoda és iskola épületének tetőszerkezetét teljes 

egészében fel kellene újítani. 

Vincze Nikolett jegyző: Az óvodai épületét bővíteni is kellene, hiszen van rá igény. 

Papp Gábor alpolgármester: A foci csapatot is újjá lehetne szervezni, hiszen a működéshez 

szükséges feltételek miatt szűnt meg. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A majort is meglehetne venni a startprogram során is 

nagy hasznát vehetné az önkormányzat. 

Vincze Nikolett jegyző: A lakhatatlan házakat is meglehetne vásárolni és a közmunka során 

hasznosítani. 

 

I) Kamerás térmegfigyelő rendszer kiépítéséről szóló pályázat benyújtása 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ez a pályázat az önkormányzatunk számára 100 %-os 

támogatású lenne, mert az adósságkonszolidációban nem részesültünk. Már tavaly is benyújtottuk, 

de eredménytelenül, szeretném újra megpróbálni. Sokat javítana a közbiztonságon a községben. 

 

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 

64/2013. (IV.24.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 

igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III.29.) BM rendelet 

alapján a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására 

benyújtani kívánt projektet és úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be kamerás 

térmegfigyelő rendszer kiépítése érdekében. 

A beruházás összköltsége 7.561.961 Ft, melyhez a BM rendelet 1. § (4) 

bekezdés a) pontja alapján az önkormányzatnak nem kell saját erőt 

biztosítania, a támogatás 100 %-os intenzitású. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot 

benyújtsa. 

 

Határidő: 2013. május 2. 

Felelős: polgármester 

 

J) Polgárőrség székhelyének megvitatása 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A község területén lévő polgárőr egyesület elnöke 

lemondott, az új elnököt már meg is választották. Az új elnök szeretné, ha itt lenne az egyesület 

székhelye, kérte a testület hozzájárulását. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

65/2013. (IV.24.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja, 

hogy a Polgárőr Egyesület Endrefalva (székhely: 3165 Endrefalva, 

Besztercebánya út 6/A/1.) civil szervezet az önkormányzat tulajdonát képező 

3165 Endrefalva, Besztercebánya út 53. sz. alatti épületét az Egyesület 

székhelyeként bejegyeztesse és céljaira használja. 

Endrefalva Község Önkormányzata az épület használatáért bérleti díjat nem kér, 

azt ingyenesen, szívességi használatként az Egyesület részére biztosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat 

megtételére. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 

 

K) Polgármester Cafetéria szabályzatának megtárgyalása 

 

Vincze Nikolett jegyző: Az egyebek napirendi pont következő megtárgyalásra kerülő alpontja a 

polgármester és a hivatalsegéd cafetériája. Javaslom az előző évekhez hasonlóan a juttatás 

megállapítását. 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester és Papp Gábor alpolgármester jelzi érintettségét. 
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Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül (két fő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

66/2013. (IV.24.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

polgármester és a hivatalsegéd cafetériájának kérdésében Csóriné Botyánszki 

Ágnes polgármestert és Papp Gábor alpolgármestert, mint érintetteket a 

döntéshozatalból nem zárja ki. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal és 2 tartózkodással, 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

67/2013. (IV.24.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott a 

polgármester és a hivatalsegéd 2013. évi cafetéria-juttatását 200.000,- forint 

összegben határozza meg, mely tartalmazza a juttatás járulékait is. A 

polgármester és a hivatalsegéd cafetéria-juttatására az Endrefalvai Közös 

Önkormányzati Hivatalra vonatkozó cafetéria-szabályzat rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 

 

L) Lakossági kérelem 

 

Vincze Nikolett: A következő levelet a lakosságtól kaptam, de mivel nem az én hatásköröm, kérem 

a képviselő-testületet, hogy hallgassa meg és döntsön róla: „Alulírott, Endrefalva település lakosai 

azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy a Petőfi és az Ady Endre úton a 7 tonnánál nagyobb 

összsúlyú tehergépjárművek behajtását teljes mértékben tiltsák meg. Indoklás: Nagy a kamion 

forgalom (heti 5-6 alkalommal) a Petőfi úton működő vállalkozás telephelye miatt (hétvégén is). Az 

utcában lévő épületek folyamatosan rongálódnak, falaik megrepedtek és így értékük is csökken. A 

közutak kátyúsak, napról-napra rosszabb minőségűek. Ez a gyalogos és személygépjárművek 

közlekedését is nagymértékben akadályozza. Kérjük a mielőbbi szükséges intézkedések megtételét!” 

A levelet jó néhányan aláírták.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

68/2013. (IV.24.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy az Ady Endre útra 7,5 tonnás forgalomkorlátozó táblát helyez ki 2013. 

június 1-től. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tábla kihelyezésével 

kapcsolatos intézkedéseket megtegye, továbbá az ott élő lakosokat 

tájékoztassa. 

 

Határidő: 2013. június 1. 

Felelős: polgármester 

 

M) Az óvodai Szervezeti és Működési Szabályzat, házirend megtárgyalása 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A következő alpont az óvodai Szervezeti és Működési 

Szabályzat valamint a házirend megvitatása. A kapcsolódó anyagokhoz van kérdés? 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

69/2013. (IV.24.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy az Endrefalvai Napsugár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát, 

valamint házirendjét elfogadja. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

N) Az erdészeti szakirányítói szerződés 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az önkormányzat tulajdonában lévő egyik területen, 

olyan mértékben megnőttek és elszaporodtak a fák, hogy az erdészet át minősítte a művelési ágát. 

Ősszel ki lehetne termelni, ennek érdekében erdőgazdálkodókká kell vállnunk és ehhez van 

szükségünk egy szakértőre, akivel  szerződésést kötünk, hogy minden engedély rendelkezésünkre 

álljon. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

70/2013. (IV.24.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy az erdészeti szakirányítói szerződést köt a 2013. évre Gulyás Zsolt 

erdészgazdálkodóval az Endrefalva 0115. helyrajzi számú ingatlanon található 

erdőterületre vonatkozóan. 

A képviselő-testület megbízza Gulyás Zsolt erdészeti szakirányító vállalkozót a 

2009. évi XXXVII. tv. alapján az erdészeti munkák szakirányításával 

összefüggő feladatok ellátásával. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 
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O) Alapszolgáltatási Központ átalakítási felújítási engedélyezési és kivitelezési 

tervdokumentációjának elkészítése 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A Quadrát Építőipari és Kereskedelmi Kft.-től kaptuk a 

legkedvezőbb ajánlatott, szerződést kell kötnünk velük az átalakítási és felújítási engedélyezési és 

kivitelezési tervdokumentáció elkészíttetésére. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

71/2013. (IV.24.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy a Quadrát Építőipari és Kereskedelmi Kft. (székhelye: 1096 Budapest, 

Thaly Kálmán út 34., iroda cím: 3100 Salgótarján, Mártírok út 4.) szerződést 

köt az Alapszolgáltatási Központ átalakítási felújítatási és kivitelezési 

tervdokumentáció elkészítésére. A tervező részt vállal a közbeszerzési eljárás 

során az ajánlattevők részére adandó kiegészítő tájékoztatás megadásában is. 

A feladatok elvégzéséért a tervezőt 3.100.000 Ft + 837.000 Ft áfa, azaz 

összesen 3.937.000 Ft tervezési díj illeti meg. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

P) TÁMOP -5.2.5/B-10/2-2010-0197 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A projekt megnevezése, az hogy „Hogyan Legyünk 

Szuperek”. Az együttműködés fő területe a Projekt Ifjúsági Közösségi Tér programjai, és IT pont 

működtetése. Szerződő fél a Magyar Szegénységellenes Alapítvány. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

72/2013. (IV.24.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy a Magyar Szegénységellenes Alapítvánnyal (székhelye: 1073 Budapest, 

Erzsébet krt. 17. V/19.) szerződést köt a „Hogyan Legyünk Szuperek” TÁMOP 

5.2.5/B-10/2-2010-0197. számú projekt megvalósítása érdekében. Az 

együttműködés fő területe a Projekt Ifjúsági Közösségi Tér programjai és IT-

pont működtetése.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 
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Q) Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítása 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítására van szükség a törvényi változások miatt. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

73/2013. (IV.24.) számú határozata 
 

1. Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kelet–Nógrád 

Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 3. számú 

módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert 

annak aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester  

 

2. A Képviselő-testület a törvényi kereteket figyelembe véve a települési szilárd 

hulladékgazdálkodási önkormányzati hatáskörök közül a Társulásra ruházza át a 

társulási cél megvalósítása érdekében az alábbi hatásköreit: 

a) az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 

gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladék ingatlantulajdonostól történő átvétele 

és elszállítása-ideértve a háztartásban képződő biohulladék, a vegyes hulladék, 

illetve az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítását,  

b) a lomtalanítás körébe tartozó nagydarabos hulladék ingatlantulajdonostól 

történő átvétele és elszállítása, 

c) a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő 

udvaron vagy átvételi helyen átvett hulladék elszállítása, 

d) a közterületen elhagyott hulladék összeszedése, elszállítása, kezelése, 

e) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelése, 

f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási 

létesítmény fenntartása, ideértve a Projekt keretében megvalósuló valamennyi 

létesítményt is, 

g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésére a jogszabályoknak megfelelő 

közszolgáltató kiválasztásának/kijelölésének joga, 

h) a kiválasztott/kijelölt közszolgáltatóval a jogszabályok rendelkezéseinek 

megfelelő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése a 

Tagönkormányzatok javára. 

 

A fenti feladat-és hatáskörök átruházása nem érinti a tagönkormányzatok 2014. 

január 1-ig fennálló, hatályos közszolgáltatói szerződéseit, feladatellátási 

kötelezettségét. A Társulás az átruházott hatásköröket más szervre nem ruházhatja 

át.  

 

Határidő: a törzskönyvi bejegyzés napja 

Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester  
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L) Megállapodás megkötése 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A Start munka tervezésénél nem számoltunk a szeszélyes 

időjárással, melynek következtében a Béke út 13 szám alatti kertbe tervezett faiskola megvalósulása 

veszélybe került, mivel az említett területnek a fele vízben áll. Ezért szükségünk van földterületre, a 

Petőfi út 1. szám alatti ingatlan tulajdonosai térítésmentesen felajánlották a kertet. Ennek a 

megállapodásnak a jóváhagyására kérek egy testületi határozatot. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

74/2013. (IV.24.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy térítésmentesen használatba veszi az Endrefalva, Petőfi út 1. szám alatti 

ingatlan kertjét, hogy ott a Start munka keretén belül faiskolát és 

mezőgazdasági munkákat végezzen. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan 

tulajdonosaival a használatbavétel feltételeit szerződésben rögzítse. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

 

 

Több hozzászólás nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 20 
35

 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes      Vincze Nikolett 

polgármester                                                                                   jegyző 


