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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 3-án, szerdán 17
00

 

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

 

Jelen vannak: (a jelenléti ív szerint) 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

Papp Gábor alpolgármester 

Csonka Tímea képviselő 

Homoki Gábor képviselő (17
.00

-től 20
.30

-ig) 

Deák Sándorné képviselő (18
.25

-től 21
.25

-ig) 

Holecz Sándorné képviselő 

Józsa Zoltán képviselő 

Vincze Nikolett jegyző 

Majorosné Kanyó Mária közbeszerzési szakértő (17
.00

-től 17
.25

-ig) 

Rácz Tamásné Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke (17
.25

-től 18
.35

-ig) 

Csóri Boglárka Anita jegyzőkönyv-vezető 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester üdvözli a képviselő-testületet, Majorosné Kanyó Mária 

közbeszerzési szakértőt, Rácz Tamásnét, az Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnökét és 

nem utolsó sorban Vincze Nikolett 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 a napirendi pontok elfogadását. 

 

Napirend javaslat: 

 

1. „Szociális szolgáltatások integrációja Endrefalván” című, ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0044. számú 

projekt kivitelezésére beérkezett ajánlatok érvényességének elbírálása (zárt ülés keretén belül) 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Majorosné Kanyó Mária közbeszerzési szakértő 
 

2. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

3. Előterjesztés a talajterhelési rendelet elfogadására 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

4. Előterjesztés az avar és kerti hulladék égetéséről szóló rendelet elfogadására 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

5. Helyi Esélyegyenlőségi Program megtárgyalása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Holecz Sándorné intézményvezető 
 

6. Egyebek 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

7. Egyéni kérelmek elbírálása (zárt ülés keretén belül) 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

 

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

egyhangúan elfogadta. 



Napirendek tárgyalása 
 
 

1. „Szociális szolgáltatások integrációja Endrefalván” című, ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0044. 

számú projekt kivitelezésére beérkezett ajánlatok érvényességének elbírálása (zárt ülés 

keretén belül) 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Majorosné Kanyó Mária közbeszerzési szakértő 

 

A polgármester az első napirend idejére 17.05 órakor zárt ülést rendelt el. Jelen van 6 fő képviselő, 

Vincze Nikolett jegyző, Csóri Boglárka Anita jegyzőkönyv-vezető és Majorosné Kanyó Mária 

közbeszerzési referens. 

 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. 

 

A polgármester 17.25 órakor nyilvános ülést rendelt el, Majorosné Kanyó Mária közbeszerzési 

szakértő 17
.25

 órakor távozott az ülésről és ugyanekkor Rácz Tamásné ERNÖ elnök megérkezett. 

A képviselő-testületi ülés 17
.25

 órától a nyilvános ülés keretei szerint folytatódik. A képviselő-testület 

létszáma 6 fő. 

 

2. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A közmunkások továbbra is rengeteg időt vesznek el a 

mindennapokból A KARITASZ-os segélyszállítmányra sikerült szerződést kötnünk, 2013. július 9-

én érkezik, a csomagban cérnametélt, szarvacska és édesítőszer lesz. A csomag osztását 2013. július 

10-ére, szerdára tervezzük. Megtörtént a garanciális bejárás a művelődési házban és a 

ravatalozóban. Az étkeztetéssel akadt gondunk június 15-ét követően, hiszen a Süllős & Süllős Kft.-

nek, olyan nagy tartozása halmozódott fel, hogy nem tudta a tevékenységét tovább folytatni, így 

már nem tudja a továbbiakban az étkeztetést biztosítani. 

Holecz Sándorné képviselő: És a szerződésben nem volt felmondási idő? 

Vincze Nikolett jegyző: Igen. A szerződést még meg kell néznünk. Bár, ha felszámolják a céget, 

nem tud tovább szállítani. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Egy hétig Szécsényfelfaluból, jelenleg pedig 

Karancsságról hordjuk az időseknek az ebédet. Közjegyzőnél is voltam egy hagyatéki tárgyaláson, 

mivel nagyon sok a kintlévőségünk, felvetettük a tartozásokat és megegyeztünk az örökösökkel, 

hogy egy összeget havonta fizetnek, mert ha nem, akkor végrehajtóhoz adjuk az ügyet. A 

köztisztviselők kirándulása nagyon jól sikerült, kicsit kipihenhették magukat a dolgozók. A 

közmunka egyik eredményét, azaz a hivatal udvarában lévő sátrat az ülés szünetében megtekintheti 

a képviselő-testület. A sátor nagyon jó ötlet volt, még plusz 5 emberrel is el tudnám képzelni. 

Kérem a tájékoztatóm elfogadását. 

Papp Gábor alpolgármester: Köszönjük, hogy ennyit foglalkozol a közmunkásokkal. 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

beszámolóját a két testületi ülés között történt eseményekről tudomásul vette. 

 

3. Előterjesztés a talajterhelési rendelet elfogadására 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Megérkezett a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség levele, amelyben közlik, hogy a talajterhelési 

rendelettel kapcsolatban nem emelnek kifogást. Javaslom elfogadásra a jelzett változtatásokkal. 
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Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással 

(ellenszavazat nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2013. (VII.10.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjról szóló 

10/211. (IX.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

4. Előterjesztés az avar és kerti hulladék égetéséről szóló rendelet elfogadására 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Vincze Nikolett jegyző: Az avar és kerti hulladék égetésről szóló rendelet is megküldésre került a 

Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére, 

amelyre észrevételeket tettek. Az avar és kerti hulladék égetéséről szóló előterjesztést az 

észrevételek alapján módosításra került. Kérem a testület véleményét. 

 

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

ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2013. (VII.10.) önkormányzati rendelete 

az avar és kerti hulladék égetéséről 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

5. Helyi Esélyegyenlőségi Program megtárgyalása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Holecz Sándorné intézményvezető 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A Helyi Esélyegyenlőségi Program megléte nélkül a 

község nem pályázhatna a továbbiakban, ezért feltétlenül szükséges, hogy rendelkezzünk vele. 

Papp Gábor alpolgármester: Nagyon köszönjük, hogy Holecz Sándorné intézményvezető 

elkészítette a község számára. 

Holecz Sándorné képviselő: Öt célcsoport vizsgálatán alapul az esélyegyenlőségi program. A TEIR 

rendszerből kellett az adatokat kigyűjteni, a mélyszegénységben élő roma, gyermekek, nők, idősek 

és fogyatékkal élők tekintetében. Öt évre készült a program, amit évente felül kell majd vizsgálni, 

15 fejlesztési tervet tartalmaz. 

Józsa Zoltán képviselő: És mire pályázhatunk majd? Milyen fejlesztési elképzeléseket tartalmaz a 

program? 

Holecz Sándorné képviselő: Munkahelyteremtés, munkahely garancia, különböző kedvezmények, 

tartós munkanélküliek számának csökkentése, rossz állapotú házak felújítása. Gyermekek esetében 

felügyelet nélküli gyerekeknél diákmunka, családgondozó személyére, felsőfokú pályakezdő 

alkalmazására. Kamaszoknak és az időseknek oktatás például rendőrség részéről. Játszótér építése, 

óvodai férőhely hiány miatt az óvoda bővítése 50 főről 75 főre, valamint így az óvodai dolgozók 

létszámának bővítése. A községben a nők iskolai végzettsége nagyon alacsony és a szécsényi 

képzésre jelenleg is csak 3 fő jutott be. Az 55 év feletti munkanélküliek magas száma, TÁMOP-os 

képzések, kedvezmények. Egy gondozó nőre és az ellátottak számának növelése az 

Alapszolgáltatási Központ tekintetében, hiszen a településen az idősek száma igen magas. A 

bűnmegelőzéssel kapcsolatban információ hiány miatt, öregek és fiatalok oktatása. Orvosi rendelő 

akadálymentesítése, utak, járdák akadálymentesítése, hiányzó járdák pótlása. 
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Vincze Nikolett jegyző: Az Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak jövő héten lesz ülése 

és csak akkor tudnak dönteni az elfogadásáról. 

Rácz Tamásné ERNÖ elnök: Szeretném addig én is áttanulmányozni a programot. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Javaslom a döntés elnapolását, mert az Endrefalva Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatnak előbb kell döntenie ebben a kérdésben. 

 

Deák Sándorné képviselő 18
.25

 órakor megérkezett az ülésre. A képviselő-testület létszáma 7 fő. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

95/2013. (VII.03.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy Endrefalva Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadását a 

következő ülésére elnapolja. 
 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 
 

Rácz Tamásné, ERNÖ elnök 18
.34

 órakor távozott az ülésről. 

A polgármester 18 
34

 órakor szünetet rendelt el, az ülés 19 
00

 perckor folytatódott. 

 

6. Egyebek 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

A) Rendőrségi kérdőívről tájékoztatás 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságtól kaptunk egy 

megkeresést, melyben egy kérdőívet kellene kitölteni, ebben kérem a képviselő-testület segítségét, 

szeretném, ha együtt töltenénk ki az ülés után. 

 

B) Óvoda vezetői pályázat 

Vincze Nikolett jegyző: Az óvoda vezetői állást másodszorra is meghirdette a képviselő-testület, de 

nem jelentkezett senki a határidő lejártáig. A jelenleg megbízott vezető megbízásának idejét 

követően ideiglenes vezetőt kell majd a képviselő-testületnek kijelölnie. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Szeretném, ha az ideiglenes megbízott vezetővel a 

képviselő-testület közösen beszélne, mielőtt megbíznánk, hogy elmondjuk, mit vár a képviselő-

testület a település érdekében. 

Vincze Nikolett jegyző: A képviselő-testületnek lehetősége van újra meghirdetni a pályázatot. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

96/2013.(VII.03.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Endrefalvai Napsugár Óvoda óvodavezetői munkakör betöltésére irányuló 

pályázatát és - a pályázati feltételeknek megfelelő pályázat hiányában - a 

pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 
 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 
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C) Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályának levele 

Vincze Nikolett jegyző: „Az Országgyűlés a 2013. június 3-i ülésnapján elfogadta az egyes 

törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal 

összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvényt. A törvény 

2013. július 1-jén hatályba lépő 51. §-a módosítja a mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvényt, és 

felhatalmazást ad a települési önkormányzatoknak, hogy a tulajdonukban álló közterületek 

filmforgatási célú használatának díjára vonatkozó részletes szabályokat, az alkalmazható 

mentességek és kedvezmények körét, a használat területi és időbeli korlátai és egyéb feltételeit, 

valamint a turisztikailag kiemelt közterületek körét rendeletben állapítja meg. A törvény 98. § 

rendelkezése szerint a települési önkormányzatok a kihirdetést követő 30 napon belül kötelesek a 

hivatkozott rendeletet megalkotni. Kérem, szíveskedjék a szükséges intézkedéseket megtenni annak 

érdekében, hogy a képviselő-testületek határidőben eleget tegyenek rendeletalkotási 

kötelezettségüknek.” Gondolja át a testület, hogy a településen, melyek a kiemelt turisztikai 

közterületek. 

Józsa Zoltán képviselő: Nincs ilyen a településen. 
 

D) Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulásról tájékoztatás 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A társulási megállapodás harmadik módosítását már 

elfogadta a képviselő-testület. A negyedik módosítást is megküldték a részünkre, de a Magyar 

Államkincstár hibát észlelt a megállapodásban, melyet a Társulás megtárgyalt, de erről jelenleg nem 

kell külön döntenünk, mivel ez csak technikai jellegű ájékoztatás volt. 
 

E) Észak-Nógrádi Víziközmű-kezelő Önkormányzati Társulás megállapodásának megtárgyalása 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az Észak-Nógrád Vízmű Kft. a víziközmű törvényből 

adódóan a vagyont visszaadta az önkormányzatok részére. A feladataink maradéktalan végrehajtása 

érdekében célszerű a 18 önkormányzatnak egy társulást alakítania. Az említett társulást minél előbb 

létre kell hoznunk, hiszen a téli időszakban nem lehet karbantartási munkákat végezni. 
 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

97/2013. (VII.03.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról 

szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezéseinek betartására, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében leírt szabályok 

betartásával, az alábbi döntéseket hozza: 

1. Alapító tagként részt vesz az Észak-Nógrádi Víziközmű-kezelő Önkormányzati 

Társulásban a társulás a víziközmű vagyon nyilvántartásának vezetésére, és a használati 

díj felhasználásának bonyolítására jön létre. A képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármester, a mellékelt társulási megállapodás aláírására. 

2. A törvény értelmében használati díjnak minősülő, minden a víziközmű-vagyon 

üzemeltetéséből származó bevétel, a megalakuló Észak-Nógrádi Víziközmű-kezelő 

Önkormányzati Társulásra engedményezi. A társulás a befolyt bevételeket a társulási 

megállapodás értelmében a víziközmű-vagyon fejlesztésére fordítja. Felhatalmazza a 

polgármestert a határozathoz mellékelt Engedményezési megállapodás aláírására. 

3. Az Észak-Nógrád Vízmű Kft, a víziközmű-vagyon átadását követően, az 

önkormányzatok részére átadja, a vagyon fejlesztésére fordítható felhalmozódott, fel nem 

használt használati díjat. Az önkormányzat ezt a díjat az Észak-Nógrádi Víziközmű-

kezelő Önkormányzati Társulásra engedményezi, és felhatalmazza a polgármester, a 

határozathoz mellékelt Megállapodás Fejlesztési célú alapátadásról és annak 

engedményezéséről, című megállapodás aláírására. 
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4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Észak-Nógrádi Víziközmű-kezelő 

Önkormányzati Társulásban az önkormányzat érdekeit képviselje. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

F) Szécsényi Szennyvíz-Agglomerációs Önkormányzati Társulás megállapodásának módosítása 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A törvényi változások miatt szükséges módosítani a 

Szécsényi Szennyvíz-Agglomerációs Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását. A helyi 

önkormányzatokról szóló törvény jogszabályi változásai következtében nélkülözhetetlenné vált a 

módosítás. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

98/2013. (VII.03.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011.12.12. 

napján aláírt Szécsényi Szennyvíz-Agglomerációs Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodását az előterjesztésnek megfelelően módosítja és a jelen 

testületi határozat elválaszthatatlan mellékletét képező Társulási Megállapodás 

módosítását elfogadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozat 

mellékletét képező Társulási Megállapodás módosítását az önkormányzat 

képviseletében aláírja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

G) Nógrád Volán Zrt. menetrend módosításáról tájékoztatás 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A Nógrád Volán Zrt. módosítja 2013. július 1-től az 

autóbuszok menetrendjét, melyet a hirdetőre kifüggesztettünk. 

 

H) Nógrád Megyei Főjegyző levelének ismertetése 

Vincze Nikolett jegyző: „A Hungarikum Bizottság Titkárságának szakértője 2013. május 22-én – 

elektronikus levél útján azzal a kéréssel keresett meg, hogy továbbítsam az Önök részére a mellékelt 

meghívót, melynek tárgya a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. 

törvény (továbbiakban: Htv.), valamint a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról 

szóló 114/2013 (IV. 16.() Korm. Rendelet (továbbiakban: Rendelet) ismertetése. A témához 

kapcsolódóan felhívom a figyelmét arra, hogy a Rendelet 2. §-a értelmében a települési 

önkormányzat a Rendelet hatálybalépésétől számított 60 napon belül döntést hoz arról, hogy kíván-

e élni a települési, tájegységi értéktár létrehozásának lehetőségével. Az értéktár létrehozására, 

valamint a Települési Értéktár Bizottság alakítására vagy a Htv. 3. § (3) bekezdése szerinti 

szervezetre vonatkozó döntésről a meghozatalát követő 30 napon belül a települési 

önkormányzatnak a megyei közgyűlés elnökét tájékoztatnia kell. További fontos rendelkezése a 

Rendeletnek, hogy az önkormányzat a települési, tájegységi értéktár, illetve az értéktár bizottság 

létrehozására vonatkozó nemleges döntését bármikor megváltoztathatja, amelyről a döntést követő 

30 napon belül tájékoztatnia kell a megyei közgyűlés elnökét. Végezetül tájékoztatom, hogy a 

megyei közgyűlés a soron következő – 2013. június 6-án tartandó ülésén várhatóan létrehozza a 

Nógrád Megyei Értéktár Bizottságot.’ 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A nemleges döntés bármikor megváltoztathatjuk. 
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Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

99/2013. (VII.03.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

nem kíván élni a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 

114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a települési, 

tájegységi értékleltár létrehozásának lehetőségével. 
 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: azonnal 
 

I) KARITASZ segélycsomagosztás során alkalmazott rászorultsági kritériumok meghatározása 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A KARITASZ-ról már beszéltem a két ülés közötti 

tájékoztatóban, a rászorultsági kritériumokról is újra kell döntenünk. 
 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

100/2013. (VII.03.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Katolikus Karitasz élelmiszercsomagosztás elveit és az alábbi rászorultsági 

kritériumokat állapította meg:  

1. kategória a létminimum közelében élők: Ide tartoznak:  

- nagycsaládosok (minimum 3 gyermek),  

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, 

- álláskeresői járadékban részesülők, 

- ápolási díjban részesülők, 

- foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, 

- lakásfenntartási támogatásra jogosultak, 

- rendszeres szociális segélyben részesülők, 

- rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők, 

- súlyos mozgáskorlátozottak, 

- a háztartásban élők között tartós betegségben szenvedő van vagy/és 

gyógyszerköltségük magas. 

- a háztartás összjövedelme nem haladja meg az alábbi értékeket: 

Háztartástípus  Havi nettó összjövedelem  

1 felnőtt  80.000 Ft  

1 felnőtt, 1-2 gyermekkel  170.000 Ft  

2 felnőtt  140.000 Ft  

2 felnőtt, 1-2 gyermekkel  225.000 Ft  

3-4 felnőtt  200.000 Ft  

3 felnőtt, 1-2 gyermekkel  280.000 Ft  

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

jelentős összegű hitelállománnyal, közüzemi tartozással rendelkeznek 

 

2. kategória kisnyugdíjasok: 

- közgyógyellátásra jogosultak, 
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- a háztartásban élők között tartós betegségben szenvedő van vagy/és 

gyógyszerköltségük magas, 
- a háztartás összjövedelme nem haladja meg az alábbi értéket: 

 

 

 

 

 

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

jelentős összegű hitelállománnyal, közüzemi tartozással rendelkeznek. 

 

Határidő: értelemszerű  

Felelős: képviselő-testület 

 

J) Nyári diákmunka 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Már előző ülésen is beszéltünk a nyári diákmunkáról. 

Most már konkrét igényekről kell beszélni, a jövedelem nagyságát is tudjuk, és teljes egészében az 

állam fizeti a munkabért. A hibája a dolognak, hogy a diákok több pénzt kapnának, mint a 

közmunkások és szerintem ez elégedetlenkedéshez vezetne. Számomra elég a közmunkásokat 

irányítani, úgyhogy kérem az ötleteket, javaslatokat, hogy mit tegyünk, milyen munkára, kiket 

igényeljünk, egyáltalán éljünk-e a lehetőséggel. 

Vincze Nikolett jegyző: A Munkaügyi Központban kell a diákoknak jelentkezni. A szomszédos 

településeken igénybe vették ezt a lehetőséget. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Mi nagyobb település vagyunk, rengeteg diákról van szó, 

hiszen 18-25 év közötti gyerekek száma 200 fő körül lehet. Különbséget senki között nem 

szeretnénk tenni. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

101/2013. (VII.03.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy a nyári diákmunka lehetőséggel nem él. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 

 

Homoki Gábor képviselő 20
.30

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

 

 

K) Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz szemétszállítási díj tarozások megküldése 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az idei Hírmondóban már olvashatta képviselő-testület, 

hogy a szemét szállítási díjtartozásokat, végrehajtásra átadjuk a NAV-nak. Sajnos nincs más 

megoldás, hiába hívtuk fel a figyelmet, nem vagy csak kevesen reagáltak rá. 

 

 

L) Kerek Perec Pékfutár levele 

Vincze Nikolett jegyző: Ismertetek a képviselő-testület számára írt megkeresést. „A közelmúltban 

történt telefonbeszélgetéshez kapcsolódóan az alábbi kéréssel fordulok Önhöz. A megemelt 

közterület-használati díj a már egyébként is nehéz gazdasági helyzetünket súlyosbítaná tovább. Más 

Háztartástípus  Havi nettó összjövedelem  

1 nyugdíjas  75.000 Ft  

2 nyugdíjas  150.000 Ft  

3 nyugdíjas  180.000 Ft  
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településeken is felmerült ilyen jellegű probléma, de nagy örömünkre sikerült megegyeznünk szinte 

minden esetben egy kompromisszumos megoldásban. A jó partneri viszony érdekében is igyekeztünk 

az általunk látogatott településeken a különféle rendezvényeket támogatni termékeinkkel, és ezt a 

jövőben fokozottan szeretnénk megtenni. Kérem Önt, hogy méltányossági alapon szíveskedjenek az 

újonnan kiszabott díjat esetünkben elengedni. Bízom benne, hogy kérésemet méltányolhatónak 

találja, és eltekint a megemelt díj beszedésétől.” 

Józsa Zoltán képviselő: Van ettől még magasabb díj is a környéken, és nincsenek is 

rendezvényeink, amiket támogathatnának. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

102/2013. (VII.03.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy a közterület-használatról és a használati díjairól szóló 18/2012.(XII.01.) 

önkormányzati rendeletében alkalmazott közterület-használati díjakat nem 

módosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozót értesítse 

a döntésről és szólítsa fel mielőbb a közterület-használati díj megfizetésére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Több hozzászólás nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 21 
00

 órakor bezárta. Az egyéni 

kérelmek elbírálását zárt ülés keretein belül folytatta tovább. 

 

K.m.f. 

 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes      Vincze Nikolett 

polgármester                                                                                   jegyző 


