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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 5-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 (17.45-től 19.45-ig) 

Homoki Gábor képviselő 

Deák Sándorné képviselő 

Holecz Sándorné képviselő 

Józsa Zoltán képviselő 

Vincze Nikolett jegyző 

Murányiné Percze Éva kuratórium elnök (17.00-tól 17.25-ig) 

Tőzsérné Dudás Erika kuratóriumi tag (17.00-tól 17.25-ig) 

Csóri Boglárka Anita jegyzőkönyv-vezető 
 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester üdvözli a képviselő-testülete, a megjelent kuratórium 

elnökét és a kuratórium tagját a testületi ülésen, megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 fővel 

határozatképes, az ülést 17
00 

órakor megnyitja. Javasolja a napirend elfogadását és Csóri Boglárka 

Anita köztisztviselőt jegyzőkönyv-vezetőnek. 
 

Napirend javaslat: 
 

1. Endrefalva Községért Alapítvány beszámolója 

Előterjesztő: Murányiné Percze Éva kuratórium elnöke 
 

2. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

3. Előterjesztés a talajterhelési rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

4. Az avar és kerti hulladék égetéséről szóló rendelettervezet megtárgyalása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

5. A katasztrófavédelmi, polgári védelmi feladatok ellátására létrehozni kívánt társulás 

társulási megállapodásának elfogadása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

6. Játékkiállítás és Fesztivál rendezvény megbeszélése 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

7. Egyebek 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

8. Egyéni kérelmek elbírálása (zárt ülés keretén belül) 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

A Képviselő-testület a jegyzőkönyv-vezető személyét és a napirendet egyhangúan elfogadta. 



 

Napirendek tárgyalása 
 

1. Endrefalva Községért Alapítvány beszámolója 

Előterjesztő: Murányiné Percze Éva kuratórium elnöke 
 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az első napirendi pont az Endrefalva Községért 

Alapítvány beszámolója, át is adnám a szót az előterjesztőnek, azaz a kuratórium elnökének. 

Murányiné Percze Éva kuratórium elnök: „Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban az 

Endrefalva Községért Alapítvány (továbbiakban: alapítvány) 2012. évi tevékenységével 

kapcsolatban tájékoztatom a Képviselő-testületet. Az alapítvány 2012. évi pénzügyeinek alakulása: 

Az alapítvány 2012. évi induló pénzkészlete 327.911,- Ft volt. Az év folyamán bevételt nagyrészt a 

NAV-tól kapott 1%-ból befolyt összeg jelentett, melynek összege 34.221,- Ft, a folyószámlán 

kapott OTP kamat pedig 330,- Ft volt. Kiadásként a folyószámla vezetésének díja jelentkezett 

12.450,- Ft összegben. Az alapítvány 2012. évi záró pénzkészlete 350.012,- Ft volt. 

Az 1%-ból eddig befolyt összeg felhasználásáról a kuratórium tagjai úgy döntöttek, hogy a 

rendelkezésre álló összeget a kultúrház színpadi függönyének kiegészítésére fogja 2013-ban 

fordítani. 2012. szeptember 3-án kelt levélben Urbányi Tamás, az Endrefalva Labdarúgó Központ 

nevében kérelemmel fordult az alapítványhoz, melyben kérte, hogy az endrefalvai labdarúgó 

utánpótlás nevelést az alapítvány az alapító okiratába kezdeményezze céljai közé felvenni. 

Indoklásként jelezte, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség engedélyezte, hogy az utánpótlás 

nevelést alapítványi formában működtesse Endrefalva. (2013. január 18-án a Magyar Labdarúgó 

Szövetség 60.000,- Ft-ot átutalt a labdarúgó utánpótlás tornára felkészítése címén.) A kuratórium 

úgy döntött, hogy az alapító okirat módosítását kezdeményezi az alapító önkormányzat felé, és az 

Alapítvány célját az alábbiakkal egészíti ki: Endrefalva fejlődésének, a községben élők 

életminőségének javítása, közbiztonságának megerősítése, a helyi vállalkozások megerősítése, 

támogatása, a lakosság foglalkoztatásának elősegítése, a hátrányos helyzetű lakosság segítése, 

szociális és anyagi helyzetük jobbá tétele, a környezet és a természet védelme, ápolása, tisztítása, a 

köztisztaság elősegítése, a településkép javítása, faluszépítés, az egészséges életmódra nevelés, 

mindezek népszerűsítése, kulturális örökség megóvása, hagyományőrzés, kulturális és 

értékmegőrző tevékenység, helyi tehetségek, értékteremtő emberek támogatása, programok, 

rendezvények szervezése, melyek elősegítik a helyi közösségi tér fejlődését, erősítik a helyi 

identitástudatot és a község lakossága részére testnevelés, tömegsport, egyéb közösségi, a szabadidő 

hasznos eltöltését célzó sport, kulturális és szórakoztató, egészségjavító és helyes életmód 

kialakítását elősegítő tájékoztató és felvilágosító programok szervezése, a gyermekek számára 

utánpótlás-nevelést elősegítő foglalkozások, versenyek, programok szervezése helyi és térségi 

szinten. A Balassagyarmati Törvényszék 2013. május 7-én kelt végzésében tájékoztatott, hogy az 

alapítvány alapító okiratát a fentiek szerint módosította. Ez, az alapítvány szempontjából azért volt 

fontos, hogy a fő célkitűzés - „Endrefalva község fejlesztése érdekében új vagyontárgyak 

létrehozása, beszerzése, község tulajdonában lévő vagyontárgyak felújítása, vagyontárgyak 

állagmegóvása.” - megvalósításához nagyobb teret kapjon az alapítvány, így több bevételi forrása 

legyen (vállalkozók, magánszemélyek befizetései, pályázati lehetőségek), ezáltal a mozgástere 

megnőjön.” 

Tőzsérné Dudás Erika kuratóriumi tag: Az alapító okirat módosítását a kiküldött anyag 

mellékleteként megtekinthette a képviselő-testület. 

Murányiné Percze Éva kuratórium elnök: Reméljük, hogy sikerül az alapítvány számára egy 

támogatót találni, hiszen bevételünk nagy részét az adózók felajánlott 1 %-a képezi. Kérem, 

beszámolóm elfogadását. 

Papp Gábor alpolgármester: Javaslom, hogy az interneten és a Hírmondóba is hívjuk fel az 

emberek figyelmét az 1 %-ékok felajánlásának jelentőségére. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A beszámolóval kapcsolatban van kérdése a képviselő-

testületnek? Köszönjük a munkátokat. Szerette volna a képviselő-testület támogatni az iparűzési 

rendeletünkben az alapítványt, de sajnos a törvényesség miatt ez nem valósulhatott meg. 
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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 

83/2013.(VI.05.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Endrefalva Községért Alapítvány 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóját 

és elfogadta azt. 
 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 
 

Murányiné Perce Éva kuratórium elnök és Tőzsérné Dudás Erika kuratóriumi tag 17.25 perckor 

távozott az ülésről. 
 

2. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az elmúlt időszakban is szinte minden időmet a start 

programban dolgozók irányítása tölti ki. Az adminisztrátorok nagyon nagy segítséget jelentenek. 

Végre a fólisátor is elkészült, valamint a díszfák, cserjék is elhelyezésre kerültek. A gomba 

termesztése igen jól sikerült. A munkások növénytermesztésből és tartósításból képzést kapnak. A 

tanfolyamot a héten fogják kezdeni, amelyet a közösségi házban tartanak és Szalmatercsről és 

Nógrádszakál településről is érkeznek tanulni. Az önkéntes tűzoltó egyesület csapatai nagyon 

sikeresek voltak a megyei tűzoltó versenyen, mint ahogy már a hírmondóból is értesülhetett róla a 

képviselő-testület. Már harmadszor jelent meg az idén a hírmondó, aminek szintén nagyon örülök. 

Az erdészeti szerződés, az erdőgazdálkodás adminisztrációs előkészítése is elindult. A hétfői napon 

a szécsényi tankerület pedagógusait köszöntötték Szécsény városában, a tankerület igazgatója kérte 

az önkormányzatok hozzájárulását az eseményhez. 10.000 Ft értékben vásároltunk számukra 

frissítőket az eseményre. Kérem a jóváhagyásotokat. 
 

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

ellenszavazat nélkül) az alábbi határozatot hozta: 
 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

84/2013.(VI.05.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy a szécsényi járási pedagógusnap alkalmából szervezett, Szécsényben 

2013. június 3-án megrendezett ünnepségre fordított 10.000 Ft, azaz tízezer 

forint összegű reprezentációs kiadást jóváhagyja, ezzel is hozzájárulva a 

pedagógusok köszöntéséhez. 
 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerűen 
 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A szemétszállítást végző cég ismét javította a kukákat. 

Körülbelül 30 kuka került megjavításra. Nagy örömünkre szolgál, hogy a közös hivatalban 3 új 

anyakönyvezetőt köszönthetünk. Vincze Nikolett jegyző, Besenyei Zoltánné és Csóri Boglárka a 

múlt héten sikeres vizsgát tettek Elindult az angol képzés a hivatal nagytermében. A településnek el 

kell készítenie az esélyegyenlőségi programját, amit 5 évig lehet majd használni, és július 1-ig kell 

elfogadnia a képviselő-testületnek. A feladattal az Alapszolgáltatási Központ vezetőjét bíztuk meg. 

Nagyon sok feladat hárul így rá, de muszáj elkészítenünk, hiszen a további pályázati kiírásokon 

nem vehetnénk részt, ha ezzel a tervvel nem rendelkezünk. Az óvodánkban a dajkai állások és az 

óvodavezetői állás is meghirdetésre került. 
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Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

beszámolóját a két testületi ülés között történt eseményekről tudomásul vette. 

 

Csonka Tímea képviselő 17.45 órakor érkezett meg a képviselő-testület ülésére. A képviselő-testület 

létszáma 7 fő. 

 

3. Előterjesztés a talajterhelési rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A márciusi képviselő-testületi ülésen határoztunk a 

talajterhelési díj rendeletünk módosításáról, amit megküldtünk a környezetvédelmi igazgatási 

szervnek véleményezésre, de még nem kaptunk meg a választ. 

Vincze Nikolett jegyző: A környezetvédelmi szervnek a szakmai véleményezésről harminc napon 

belül tájékoztatnia kellett volna a települési önkormányzatot. A véleményezés híján javaslom, hogy 

a rendelet módosítását napolja el a következő ülésre a képviselő-testület. A tértivevény alapján 

2013. április 30. napján átvették a levelünket, úgyhogy utána fogunk nézni, mi lehet a probléma. 

 
 

4. Az avar és kerti hulladék égetéséről szóló rendelettervezet megtárgyalása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A negyedik napirendi pont az avar és kerti hulladék 

égetéséről szóló rendelettervezet megtárgyalása. Mi úgy gondoltuk, hogy ha nincs meghatározva 

konkrét időpont, akkor bármikor lehet, de kiderült nem így van. A jegyzőnő készített egy 

előterjesztést, amiben vasárnap kivételével bármelyik nap lehet égetni. 

Vincze Nikolett jegyző: Lehet még további szűkítés alkalmazni, például esős időben nem lehet az 

avar és kerti hulladékot égetni. 

Józsa Zoltán képviselő: Szerintem így megfelelő, hiszen, ha valakinek a szülői ház van a 

településen, és csak hétvégén jön, szombaton a kerti hulladékot el tudja égetni. 

Papp Gábor alpolgármester: Az esti órákba már ne lehessen égetni, hiszen a füst megreked a 

község felett. 

Vincze Nikolett jegyző: A rendelet megalkotása előtt a rendelet tervezetet meg kell küldeni a 

környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre. 

 

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

ellenszavazat nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

85/2013. (VI.05.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy az avar és kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelet 

tervezetét megküldi véleményezésre a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 
 



 6 

5. A katasztrófavédelmi, polgári védelmi feladatok ellátására létrehozni kívánt társulás 

társulási megállapodásának elfogadása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A társulás neve Szécsényi Járás Polgári Védelmi 

Társulása, a székhelye Nagylóc községben lesz. A hozzájárulás mértéke 50 Ft/lakos/év. Ezt az 

összeget minden év március 15. napjáig kell teljesítenie a résztvevő önkormányzatoknak. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

86/2013. (VI.05.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

a 2011. évi CXXVIII. törvényben meghatározott katasztrófavédelmi, 

polgárvédelmi feladatainak célszerűbb, hatékonyabb ellátása érdekében részt 

vesz a Szécsényi Járás Polgári Védelmi Társulásában (3175 Nagylóc, Március 

15. tér 4.). 

A képviselő-testület a katasztrófavédelmi, polgárvédelmi feladatok ellátásáról 

szóló Társulási megállapodást az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

A képviselő-testület vállalja a társulás működtetéséhez szükséges hozzájárulás 

megfizetését, melynek mértéke 50 Ft/lakos/év. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási megállapodás 

aláírására. 

 

Felelős: képviselő-testület, polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

6. Játékkiállítás és Fesztivál rendezvény megbeszélése 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Beszéltem a rendezvényről Tóth Andrással, aki közölte, 

hogy a rendezvény ez évi témája a boszorkányok lesznek. A rendezvény időpontjáról csak annyit 

tudok, hogy biztos, hogy nem június lesz. Egyúttal tájékoztatott, hogy az iskolából 20 gyermeket a 

nyáron Nürnbergbe vinne és lehet, hogy szüksége lenne a kisbuszra. 

 

A polgármester 18 
05

 órakor szünetet rendelt el, az ülés 18 
20

 perckor folytatódott. 

 

7. Egyebek 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

A) Diákmunka igényfelmérés 

 

Vincze Nikolett jegyző: A mai nap kaptunk egy adatszolgáltatás kérést, nyári diákmunkával 

kapcsolatban, a 16 és 25 év közötti diákokra vonatkozóan, hogy az önkormányzat tud-e, akar-e 

foglalkoztatni adminisztratív vagy fizikai munkakörben, a nyári időszakban diákokat. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A közösségi házba is jó lenne 2 fő, erről már beszéltem a 

vezetővel is. A fizetést még nem tudjuk. Várom a javaslatokat, hol tudnánk el helyezni őket. 

Papp Gábor alpolgármester: Idősekhez? 

Holecz Sándorné képviselő: Nem lehet. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Két fő lehetne rendezvényszervező, kettő felügyelő a 

közösségi házban. A Gyerekházba is jó lenne, hiszen a közmunkásoknak ott lesznek a gyerekeik. 
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Reméljük, az anyagi fedezetett is tudják majd biztosítani az adatszolgáltatást kérők, hiszen az 

önkormányzatnak nincs erre pénze. 

 

B) Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás ügyei 

 

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

2013. május 29.-én megtartott Társulási ülésén a KEOP-1.1.1/2F/09-11 pályázathoz kapcsolódóan 

azaz a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséről valamint a Társulási Megállapodás 4. számú 

módosításáról döntöttek. Ennek a jóváhagyása kell a testületek részéről is. 
 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

87/2013. (VI.05.) számú határozata 
 

1. Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. számú melléklet szerint 

jóváhagyja a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által megvalósítani kívánt 

KEOP-1.1.1/2F/09-11 számú, „Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 

hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése” című pályázat Részletes Megvalósíthatósági 

Tanulmányát. 
 

  Határidő: azonnal 

  Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

2. Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Részletes Megvalósíthatósági 

Tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát támogatja, a díjképzést megismerte, 

annak betartását – az irányadó jogszabályok (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakról szóló miniszteri rendelet) által biztosított keretek 

között – a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt befejezését követő öt évig. 
   

  Határidő: értelemszerűen 

  Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

3. Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával igazolja, hogy a 

részletes megvalósíthatósági tanulmányban szereplő üzemeltetési koncepció alátámasztásához 

felhasznált, illetve az abban foglalt adatok, információk a valóságnak megfelelnek. 
   

  Határidő: azonnal 

  Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

4. Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával igazolja, hogy a 

KEOP-1.1.1/2F/09-11 intézkedésen kívül más pályázatban, támogatási konstrukcióban az adott 

projekthez, illetve projektelemhez kapcsolódóan nem vesz részt. 
   

  Határidő: azonnal 

  Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

5. Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-1.1.1/2F/09-11 kódszámú, 

„Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének 

fejlesztése” című pályázat megvalósításához a beruházási önerő 0,1 %-át (212.953 Ft-ot), valamint 

a projekthez kapcsolódó megelőlegezendő (visszaigénylést követően az önkormányzat részére 

visszatérítendő) ÁFA 0,1 %-át (787.034 Ft-ot) a pályázat szerinti ütemezésnek megfelelő időben 

költségvetésében biztosítja. 
 

  Határidő: értelemszerűen 

  Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
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6. Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

KEOP-1.1.1/2F/09-11 kódszámú, „Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 

hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése” című pályázat pozitív elbírálását, illetve az ehhez 

kapcsolódó Társulási Tanács ülést követő képviselő-testületi ülésen az 5. pontban feltüntetett 

beruházási önerő költségvetési rendeletben történő biztosításáról gondoskodjon. 
 

  Határidő: értelemszerűen 

  Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

7. A KEOP-1.1.1/2F pályázatra vonatkozó Általános Pályázati Útmutató alapján az önkormányzat 

nyilatkozik, hogy az Áht. 24. § (4). bek. b.) pontjában, valamint az Ávr. 24.§ (1). bek. a.) és b.) 

pontjában foglalt kötelezettségeinek eleget tesz. 

  Határidő: értelemszerűen 

  Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

88/2013. (VI.05.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. számú melléklet 

szerint jóváhagyja a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 

Megállapodásának 4. módosítását, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 2013. június 17-ig a határozatot 

küldje meg a Munkaszervezet számára. 
 

  Határidő: 2013. június 17. 

  Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

C) Közoktatási társulás megszüntetése 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A pályázatok miatt hagytuk eddig meg a közoktatási 

társulást, de már nincs feladata, hiszen az óvodák sem tartoznak már a társuláshoz. 
 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

89/2013. (VI.05.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

Endrefalva – Szécsényfelfalu - Piliny Közoktatási Intézményfenntartó Társulást 

(székhely: 3165 Endrefalva, Besztercebánya út 53.) 2013. június 30. nappal 

megszünteti, mivel a társulás már nem látja el a megállapodásban rögzített feladatit. 

A képviselő-testület a „Megállapodás Endrefalva – Szécsényfelfalu - Piliny 

Közoktatási Intézményfenntartó Társulás, valamint annak létrehozására és 

működtetésére vonatkozó megállapodás megszüntetéséről” szóló dokumentumot 

elfogadja, a 2007. augusztus 10-én kelt Társulási Megállapodást hatályon kívül helyezi 

és felhatalmazza a polgármestert a megszüntetéssel kapcsolatos feladatok ellátására, a 

megszüntető megállapodás elfogadására. 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 
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D) 7,5 tonnás tábláról tájékoztatás 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Sajnos még nem érkezett meg a tábla, így nem is tudtuk 

kihelyezni. 

Józsa Zoltán képviselő: Maradjon a tábla és az út rongálásáért felelős állítsa helyre az utat. 

 

E) Egyházi ügyek 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az idősek klubja korszerűsítése és a startmunka kapcsán 

is kértem segítséget az egyháztól a parókia és a hozzá tartozó telek használatával kapcsolatban, de 

sajnos elutasító választ kaptam. 

Józsa Zoltán képviselő: Javaslom, hogy a következő ülésre hívjuk meg az atyát és a sekrestyést. 

 

F) Törvényességi levél ismertetése 

 

Vincze Nikolett jegyző: A Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti 

Főosztályától a következő levelet kaptuk: Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 31. § (6)-(7) bekezdése a 

teleülési önkormányzatok által készítendő helyi esélyegyenlőségi programokkal kapcsolatban 

kimondja, hogy a települési önkormányzatok vagy ezek társulásai az államháztartás 

alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján 

finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt 

támogatásban csak akkor részesülhetnek, ha az Ebktv. Rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi 

esélyegyenlőségi programmal rendelkeznek. Ezen rendelkezést 2013. július 1-jét követően kell 

alkalmazni. Kérem, hogy fentiekről a települési önkormányzat képviselő-testületét tájékoztassák, az 

eredményes önkormányzati munka elősegítése érdekében szükséges további intézkedések 

megtételéről gondoskodjanak.” 

 

Több hozzászólás nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 19
30 

órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes      Vincze Nikolett 

polgármester                                                                                   jegyző 


