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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 10-én, szerdán 17
00

 

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

 

Jelen vannak: (a jelenléti ív szerint) 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

Papp Gábor alpolgármester 

Csonka Tímea képviselő 

Homoki Gábor képviselő 

Deák Sándorné képviselő 

Holecz Sándorné képviselő 

Józsa Zoltán képviselő 

Vincze Nikolett jegyző 

Antalné Varga Katalin intézményvezető (17
.00

-től 17
.25

-ig) 

Bartusné Serfőző Mária megbízott óvodavezető (17
.00

-től 17
.25

-ig) 

Csóri Boglárka Anita jegyzőkönyv-vezető 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester üdvözli a képviselő-testületet, Antalné Varga Katalin 

intézményvezetőt, Bartusné Serfőző Mária megbízott óvodavezetőt és Vincze Nikolett jegyzőt a 

testületi ülésen, megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 fővel határozatképes, az ülést 17
00

 órakor 

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

pontok elfogadását. 

 

Eredeti napirend javaslat: 

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

számú projekt projekt kivitelezőjének kiválasztása (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. Beszámoló az Általános Iskola 2012/2013. tanévéről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Antalné Varga Katalin intézményvezető 

4. Beszámoló az Endrefalvai Napsugár Óvoda 2012/2013. nevelési évéről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Bartusné Serfőző Mária óvodavezető 

5. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 

 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 

 

Módosított napirend javaslat: 

1. Beszámoló az Általános Iskola 2012/2013. tanévéről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Antalné Varga Katalin intézményvezető 

2. Beszámoló az Endrefalvai Napsugár Óvoda 2012/2013. nevelési évéről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Bartusné Serfőző Mária óvodavezető 
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3. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

4. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Holecz Sándorné intézményvezető 

5. Egyebek 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

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

módosított napirendet egyhangúan elfogadta. 

 

 

Napirendek tárgyalása 
 
 

 

1. Beszámoló az Általános Iskola 2012/2013. tanévéről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Antalné Varga Katalin intézményvezető 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az Általános Iskola 2012/2013. tanéve nagyon furcsán 

alakult, hiszen a tanév egy része önkormányzati, míg a másik a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ (KIK) fenntartása alatt zajlott le. Úgy gondoltuk, hogy az igazgató asszonyt felkérjük a 

beszámoló megtartására, annak ellenére, hogy jelenleg nem mi vagyunk a működtetők. Kívánja 

igazgató asszony kiegészíteni a beszámolóját? A képviselő-testületnek sikerült áttanulmányozni a 

beszámolót? 

Holecz Sándorné képviselő: Szeretnénk, ha az igazgatóasszony szóban is röviden összefoglalná a 

beszámolóját. 

Antalné Varga Katalin intézményvezető: Nagy szeretettel köszöntöm a képviselő-testületet ezen az 

ülésen. A beszámolómat inkább néhány gondolattal kiegészíteném. Felemás módon zárjuk ezt a 

tanévet, már az írásos beszámoló elején látszik a változás. Az állami fenntartásba kerüléssel 

megváltozott az intézmény neve is. A jelenleg elfogadott nevünk Endrefalvi Móra Ferenc Általános 

Iskola, amelynek már módosítását is kértük endrefalvaira, mert eddig így használtuk, szoktuk meg 

és más intézmény pl. az óvoda elnevezése is Endrefalvai Napsugár Óvoda lett. A változás, a 

szétválás ellenére is, mi továbbra is ennek a falunak a pedagógusai, intézménye vagyunk. Továbbra 

is vannak közös feladatok, pl. intézményi étkeztetés vagy épület felújítások, vannak közös szálak. 

Bár a fenntartó változott, de a gondoskodás, a támogatás továbbra is megmaradt az önkormányzat 

részéről. Sok segítséget kaptunk a gyerekek utaztatásában továbbra is. Nehéz időszakot zártunk, az 

átszervezés nem ment zökkenőmentesen. Még nincs érvényes alapító okiratunk, SZMSZ-ünk és 

elfogadott pedagógiai programunk. Ami biztos, hogy van iskolánk, vannak gyerekek és minden 

pedagógus kezdheti a pedagógiai munkát a következő tanévben. A pedagógusok számára az 

életpályamodell kialakítása van folyamatban. Az új köznevelési törvény szerint szervezzük az 

oktató-nevelőmunkát, mindennapos testnevelést, erkölcstant. Délutánonként 16 óráig szervezünk 

minden gyermek részére tanórán kívüli elfoglaltságokat, amelyhez változnak a pedagógus 

óraszámok is. Lehetőség nyílik a nevelőmunkát közvetlenül segítők számának emelésére 

(rendszergazda, könyvtáros) is. Részt veszünk országos kompetenciamérésben, a tanulók fizikai 

állóképességének mérésében. A tankötelezettség teljesítéséhez, szakma elsajátításához a 

lemaradóknak a HÍD programban való részvétel nyújt segítséget. Az Útravaló MACIKA Ösztöndíj 

programban eddig 12 fővel voltunk jelen, most 15 fővel szeretnénk pályázni. Az IPR-t július 31-ig 

ismételten lehet pályázni a 2013. január-június időszakra, amivel majd november 30-ig kell 

elszámolni. Szeretném megköszönni a jó együttműködést és remélem, továbbra is együtt 

dolgozhatunk a faluért, a gyerekekért. 
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Holecz Sándorné képviselő: Köszönjük és a munkádat is, nagyon sok újat megtudtunk a szóbeli 

beszámolódból is. 

Antalné Varga Katalin intézményvezető: Az Útravaló MACIKA Ösztöndíj programban eddig 12 

fővel voltunk jelen, most 15 fővel szeretnénk pályázni. Marad az IPR július 31-ig ismételten lehet 

pályázni a 2013. január-június időszakra, amivel majd november 30-ig kell elszámolni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nagyon szépen köszönjük a beszámolót, a képviselő-

testület és a magam nevében ígérhetem, amiben tudunk, segítünk és mi is számítunk az iskola 

segítségére, előadásaira például szeptemberben az idősek napi rendezvénynél. 

 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta:  

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

112/2013. (VII.10.) számú határozata  

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek 

megfelelően megtárgyalta az Endrefalvi Móra Ferenc Általános Iskola 

2012/2013. tanév munkájáról szóló beszámolót és azt elfogadta. 

 

Határidő: értelemszerű  

Felelős: polgármester 

 

 

2. Beszámoló az Endrefalvai Napsugár Óvoda 2012/2013. nevelési évéről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Bartusné Serfőző Mária óvodavezető 

 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Második napirendi pontunk az Endrefalvai Napsugár 

Óvoda 2012/2013. nevelési évéről szóló beszámolója. Kérdezem Bartusné Serfőző Mária 

óvodavezetőt, hogy kívánja kiegészíteni a beszámolót? 

Bartusné Serfőző Mária óvodavezető: Nagyon furcsa számunkra az önálló intézmény, még meg 

kell szoknunk. Az intézmények egymás segítése továbbra is meg fog maradni. Még gyerekcipőben 

járunk, eddig tagintézmény vezetők és nem intézményvezetők voltunk. A szülők és a gyerekek a 

változásból nem vettek észre semmit, a munkánkat ugyanúgy végeztük. Ez az előre eltervezett 

programok megvalósulásából is látszik. A pedagógiai programunk egyre inkább az egészség és a 

közösség nevelés felé orientálódik. Az intézmény vezetői megbízásom augusztusban lejár. 

Vincze Nikolett jegyző: A megbízott intézményvezető figyelmét fel szeretném, hívni, hogy az 

óvodai szünetekre legközelebb jobban oda kell figyelni, mert csak a fenntartható módosíthatja a 

saját döntését, önkéntesen nem lehet, tehát legközelebb a képviselő-testülettől kell kérni az óvodai 

szünet időpontjának módosítását. 

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

Papp Gábor alpolgármester: Az óvoda előtti járda és a kapu mikor kerül javításra? 

Bartusné Serfőző Mária óvodavezető: Javítgatjuk, de bízunk az intézmény felújításában, mert 

akkor véglegesen megoldódna ez a probléma. 

Józsa Zoltán képviselő: Köszönjük a beszámolót. 

 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta:  
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Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

113/2013. (VII.10.) számú határozata  

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek 

megfelelően megtárgyalta az Endrefalvai Napsugár Óvoda 2012/2013. nevelési 

évéről szóló beszámolót és azt elfogadta. 

 

Határidő: értelemszerű  

Felelős: polgármester 

 

Antalné Varga Katalin intézményvezető és Bartusné Serfőző Mária megbízott óvodavezető 18 
25 

órakor távozott az ülésről. A polgármester 18 
25

 órakor szünetet rendelt el, az ülés 18 
50

 perckor 

folytatódott. 

 

 

 

3. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Mivel nem rég volt a képviselő-testületnek ülése nem sok 

mindenről tudok beszámolni. A gyermekétkeztetést intézzük Szécsényfelfaluval együtt, reméljük, 

kedvedzőbb ajánlatot kapunk így. Megérkezett a segély szállítmány, melynek kiosztását az 

Alapszolgáltatási Központ dolgozói végzik. Köszönjük munkájukat. 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

beszámolóját a két testületi ülés között történt eseményekről tudomásul vette. 

 

 

 

4. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Holecz Sándorné intézményvezető 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Elfogadásra javaslom a település Helyi Esélyegyenlőségi 

Programját. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elfogadta már? 

Vincze Nikolett jegyző: Igen, a mai napon. 

 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta:  

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

114/2013. (VII.10.) számú határozata  

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

Endrefalva Helyi Esélyegyenlőségi Programját és azt az előterjesztésnek 

megfelelően – változtatás nélkül - elfogadja. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 
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5. Egyebek 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

A) Járdák ügye 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Érkezet egy e-mail a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től, 

melyben a Besztercebánya úti járdával kapcsolatos adatszolgáltatásra hívják fel a figyelmünket. Az 

adatszolgáltatásban az ingatlan megfelelő hasznosításáról kell nyilatkoznia a képviselő-testületnek 

minden év június 30-ig. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta:  

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

115/2013. (VII.10.) számú határozata  

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (4) bekezdése és az 
Endrefalva 528/1-3. helyrajzi számú ingatlanok önkormányzati tulajdonba 

adásáról szóló megállapodás 4. pontjában foglaltak szerint nyilatkozik, hogy a 

tulajdonába került ingatlanok járdaként történő fenntartásáról, kezeléséről 

gondoskodik és azokat továbbra is járdaként hasznosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átruházott vagyon 

hasznosításáról szóló beszámolót a vagyont átadó szervezet felé eljuttassa. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta:  

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

116/2013. (VII.10.) számú határozata  

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (4) bekezdése és az 
Endrefalva 528/4. helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdonba adásáról 

szóló megállapodás 3. pontjában foglaltak szerint nyilatkozik, hogy a 

tulajdonába került ingatlan járdaként történő fenntartásáról, kezeléséről 

gondoskodik és azt továbbra is járdaként hasznosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átruházott vagyon 

hasznosításáról szóló beszámolót a vagyont átadó szervezet felé eljuttassa. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 

 

B) Közétkeztetés 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Tudjátok, hogy az étkeztetési szolgáltató telefonon 

jelezte a vállalkozás megszüntetését, így a feladat ellátásának befejezését is. Kérem a testület 

felhatalmazását, hogy az átmeneti időszakra a közétkeztetési feladatra a legkedvezőbb ajánlatot adó 

szolgáltatóval szerződést köthessünk. A szécsényfelfalui beruházás befejezéséig, előreláthatóan pár 

hónapról lenne szó. 
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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  

117/2013. (VII.10.) számú határozata  

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a gyermek-, a szociális- és az intézményi étkeztetés 

átmeneti ellátásának érdekében a feladatot ellátni képes vállalkozókkal 

tárgyaljon és a legjobb ajánlatot adó szolgáltatóval szerződést kössön. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 

 

C) Hulladékdíj csökkentés 

Vincze Nikolett jegyző: Tájékoztatom, a képviselő-testületet, hogy szemét szállítási díjat is érinti a 

kormány rezsi csökkentése. Ezzel kapcsolatban felmerült az a lehetőség, hogy megkeressük a 

szolgáltatót a számlázási feladatok ellátására. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Mi a véleményetek? Szerintünk azokat a számlázási 

feladatokat önkormányzatunk nem tudja ellátni, amelyeket a jogszabály előír. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta:  

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

118/2013. (VII.10.) számú határozata  

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a hulladékkezelési közszolgáltatóval, a VGÜ Kft.-vel 

tárgyalásokat kezdeményezzen a számlázási feladatok átadására és az ezzel 

kapcsolatos szerződésmódosításhoz szükséges feladatokat tegye meg. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 

 

 

D) Óvodavezetői megbízás 

Vincze Nikolett jegyző: A fenntartó önkormányzatok döntése értelmében az Endrefalva – 

Szécsényfelfalu - Piliny Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által működtetett Általános Iskola 

és Óvoda intézmény megszüntetésre került 2013.12.31. nappal és az iskolai feladtok átadásával 

egyidejűleg az óvodai nevelési feladatokat az önkormányzatok 2013.01.01.-től önállóan biztosítják 

költségvetési szerveik által. Az Endrefalvai Napsugár Óvoda tehát 2013.01.01-től az Endrefalva 

Község Önkormányzata által fenntartott intézmény. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a 203/2012. (XII.27.) számú határozatával úgy döntött, hogy az Endrefalvai Napsugár 

Óvoda intézmény vezetői feladatinak ellátására Bartusné Serfőző Máriát bízza meg 2013.01.01-től 

határozott időre, az intézményvezetői pályázat elbírálásáig, előreláthatólag 2013.08.15-ig, mely 

időpontig gondoskodott a pályázat kiírásáról is. A pályázat elsőként 2013.03.11. napján került 

meghirdetésre a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán. A pályázati kiírásra 

egyetlen pályázat érkezett, a jelenleg megbízott óvodavezetőtől, aki nem felelt meg a pályázati 

kiírásnak, mivel nem rendelkezett a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) 

b) pontjában meghatározott pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 

szakképzettséggel. A képviselő-testület – megfelelő pályázó hiányában - a 2013.05.15-i rendkívüli 
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testületi ülésén eredménytelennek nyilvánította a pályázatot és döntött a pályázat újbóli 

meghirdetéséről. A pályázati kiírás 2013.05.24. nappal az internetes portálon újra publikálásra is 

került. A másodszori pályázatra egyetlen pályázat sem érkezett, így azt a testület újból 

eredménytelennek nyilvánította. A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (16)-(17) 

bekezdései értelmében: „(16)
 
Ha az intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat nem 

vezetett eredményre (pl. nem volt pályázó, illetve egyik pályázó sem kapott megbízást), vagy az 

intézményvezetői feladatok ellátására szóló megbízás a megbízás határidejének lejárta előtt 

megszűnt, az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat a pályázati eljárás eredményes 

befejezéséig, de legfeljebb egy évig a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott 

helyettesítés rendjében foglaltak szerint kell ellátni, a (14) bekezdésben meghatározottak 

alkalmazásával. (17)
 
Új közoktatási intézmény kialakításakor a szervezési feladatok ellátására 

nyilvános pályázat kiírása nélkül, vezetői beosztás ellátására szóló helyettesi megbízás adható. A 

megbízás legfeljebb a tevékenység megkezdését követő évre szólhat, a (14) bekezdésben 

meghatározottak alkalmazásával.” Az elmondottak miatt nincs egységes álláspont, hogy a 

képviselő-testület vezető vagy csak helyettesi megbízást adhat egy meglévő óvodapedagógusnak 

ilyen esetben. A helyettesi megbízást a vezető adná, nem a képviselő-testület. De mi van ilyen 

esetben, amikor nincs vezető? A jelenlegi megbízottal egyeztettem. Véleménye szerint sokkal 

nehezebb lesz számára, ha csak vezető-helyettesi megbízást kap és úgy kell ellátnia a vezetői 

feladatokat és még iskolába is jár mellette. A helyettesnek több a kötelező óraszáma is. A kérdésben 

már több közoktatási szakértővel és a Kormányhivatallal is egyeztettünk. Sajnos sok települést 

érint, hogy nincs intézményvezetői szakképzettséggel rendelkező pályázó. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Javaslom, hogy kérjünk hivatalos állásfoglalást a 

kérdésben, hogy a testület jogszerű döntést tudjon hozni. 

Deák Sándorné képviselő: Igen, kérjünk még egy véleményt, hogy biztosan jó döntést hozzunk. 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta:  

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

119/2013. (VII.10.) számú határozata  

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, 

hogy az óvodavezetői megbízással kapcsolatban kérjen állásfoglalást az 

Emberi Erőforrások Minisztériumának Köznevelés-irányítási Főosztályától. 

A képviselő-testület a megbízással kapcsolatos döntését a szakmai 

iránymutatás megérkezését követő testületi ülésére napolja. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület, jegyző 

 

Több hozzászólás nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 19 
50

 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes      Vincze Nikolett 

polgármester                                                                                   jegyző 


