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Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-

testületének 2013. szeptember 4-én megtartott rendes, 

nyilvános ülésének jegyzőkönyve 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 4-én, 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  

Holecz Sándorné képviselő (17
15

 órától) 

Józsa Zoltán képviselő 

Vincze Nikolett jegyző 

Tamás Gábor rendőr őrnagy, rendőrkapitány-helyettes (17
00

-től 18
05

-ig) 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó (18
15

-től 18
25

-ig) 

Csóri Boglárka Anita jegyzőkönyv-vezető 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester üdvözli a képviselő-testületet, Tamás Gábor rendőr őrnagyot és 

Vincze Nikolett jegyzőnőt a testületi ülésen, megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 fővel 

határozatképes, az ülést 17
00

 órakor megnyitja. Jegyzőkönyv-vezetőnek javasolja Csóri Boglárka Anitát. 

Javasolja a napirend módosítását, azzal, hogy 6. napirendi pontként kerüljön felvételre az „Előterjesztés 

az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről” című előterjesztés. 

 

Napirend javaslat eredeti: 

 

1. Szécsényi Rendőrkapitányság (körzeti megbízottak) tájékoztatója 

 Előterjesztő: dr. Ludvai Dezső József rendőrkapitány, körzeti megbízottak 

2. A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 

3. A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi féléves beszámolójának megtárgyalása, elfogadása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 

4. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 

5. Az Önkormányzat 2013. évi féléves beszámolójának megtárgyalása, elfogadása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 

6. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

7. Idősek napjának előkészítése 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

8. Előterjesztés a közterület-használati rendelet módosításáról 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

9. Előterjesztés a vagyonrendelet módosításáról 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

10. Egyebek 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

11. Óvodavezetői feladatok ellátásáról (zárt ülés keretén belül) 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

12. Egyéni kérelmek elbírálása (zárt ülés keretén belül) 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
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Napirend javaslat módosított: 

 

1. Szécsényi Rendőrkapitányság (körzeti megbízottak) tájékoztatója 

 Előterjesztő: Tamás Gábor rendőr őrnagy, rendőrkapitány-helyettes 

2. A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 

3. A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi féléves beszámolójának megtárgyalása, elfogadása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 

4. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 

5. Az Önkormányzat 2013. évi féléves beszámolójának megtárgyalása, elfogadása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 

6. Előterjesztés az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó 

rendelkezésekről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

7. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

8. Idősek napjának előkészítése 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

9. Előterjesztés a közterület-használati rendelet módosításáról 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

10. Előterjesztés a vagyonrendelet módosításáról 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

11. Egyebek 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

12. Óvodavezetői feladatok ellátásáról (zárt ülés keretén belül) 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

13. Egyéni kérelmek elbírálása (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. Szécsényi Rendőrkapitányság (körzeti megbízottak) tájékoztatója 

 Előterjesztő: Tamás Gábor rendőr őrnagy, rendőrkapitány-helyettes 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az első napirendi pontunk a Szécsényi Rendőrkapitányság 

tájékoztatója. A meghívóval együtt kiküldésre került a beszámoló is. A beszámolóval kapcsolatban 

Tamás Gábor rendőr őrnagynak van kiegészítenivalója? 

Tamás Gábor rendőr őrnagy: Igen. A 2012-es évben történt eseményekről szól a beszámoló, úgy 

gondolom az ígéreteinket teljesítettük, a bűncselekmények száma csökkent a statisztika alapján. Minden 

bűncselekmény megtalálható a településen, a betöréses lopások száma is csökkent az elmúlt évben. Ezek 

a lopások általában éjszaka történnek, melléképületekből, kertekből, ilyenkor sajnos nincs tanú, sem 

tárgyi bizonyíték, így nagyon nehéz ezeknek a felgöngyölítése. A 2012. évben csak egy súlyos eset 

történt egy idősebb lakossal szemben, de munkatársaim rövid időn belül elfogták az elkövetőket. 

Összességében egy sikeres évet zártunk. A körzeti megbízottakat próbáltuk minél többet a településen 

tartani. Ezúton is szeretnénk megköszönni, az új körzeti megbízott irodát. Az útdíj bevezetése kapcsán 

kollégáimra is több feladat hárult, így kevesebb időt tudtak a körzeti megbízottak a településeken tölteni, 
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de igyekszünk jelen lenni. Köszönjük az önkormányzat közreműködését, támogatását. A jövő évben is 

várhatóan hasonlókról tudok beszámolni. Rendezvényeken is részt vettünk, itt voltunk a romanapon is. A 

térfigyelő kamerarendszer kiépítését a rendőrkapitányság is támogatja, hiszen bűnmegelőzési 

szempontból nagyon jó lenne a községnek. Bízom benne, hogy ez a jövőben megvalósulhat. A 

településen nagyon sok a helyszíni és közigazgatási bírság, biztonsági öv, és egyéb szabálysértések miatt, 

amiket az elszegényedés miatt nem tudnak befizetni a lakosok. Sajnos a bűncselekményeknél az is 

elmondható, hogy többszöri visszaesők követik el ezeket. Sikeres munkát kívánunk és reméljük 

elégedettek a szécsényi rendőrkapitányság munkájával. 

 

Holecz Sándorné képviselő 17.15 órakor megérkezett az ülésre, a testület létszáma 7 fő. 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A beszámolóval kapcsolatban van még kérdés? 

Homoki Gábor képviselő: Tanárként szeretnék ezúton kérni az iskola számára tesztlapokat. Előre is 

köszönöm. 

Tamás Gábor rendőr őrnagy: Melyik osztály részére kellene? 

Homoki Gábor képviselő: Az 5. osztálytól a 8. osztályig. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Van még kérdés? 

Papp Gábor alpolgármester: A lopásokkal kapcsolatban van hozzászólásom, hogy sok esetben be sem 

jelentik a sértettek. Továbbá szeretném javasolni, hogy a kihallgatások a körzeti megbízotti irodába 

történjenek, hogy plusz költséget a sértettekre ne rójanak. 

Tamás Gábor rendőr őrnagy: Igen, mi is erre törekszünk. A kapitányság az ország tekintetében 

kiemelkedően szerepel. 

Józsa Zoltán képviselő: Rendőrkutyájuk van, az segít a felderítésben? 

Tamás Gábor rendőr őrnagy: A megyei kapitányságnak van, azt szoktuk megkapni szükség esetén. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Köszönjük a beszámolót. És külön köszönjük a rendőrkapitány 

úrnak a temetésen való közreműködést és a romanap levezénylését. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

121/2013. (IX.04.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek 

megfelelően megtárgyalta és elfogadta a Szécsényi Rendőrkapitányság a 

Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4) bekezdése szerinti 2012. évről 

szóló beszámolóját. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 

 

Tamás Gábor rendőr őrnagy 18 
05 

órakor távozott az ülésről. A polgármester 18 
05

 órakor szünetet 

rendelt el, az ülés 18 
15

 perckor folytatódott. Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 18
.15

 órakor 

megérkezett az ülésre. 

 

2. A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A második napirendi pont a Közös Önkormányzati Hivatal 

2013. évi költségvetésének módosítása. Kérdés, észrevétel a kiküldött anyaggal kapcsolatban? 

 

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 

122/2013. (IX.04.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Endrefalvai Közös 

Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetés bevételi főösszeg növekedését 381 e 

Ft-tal és kiadási főösszeg növekedését 381 e Ft-tal jóváhagyólag elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

3. A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi féléves beszámolójának megtárgyalása, elfogadása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A harmadik napirendi pont a Közös Önkormányzati Hivatal 

2013. évi I. féléves beszámolójának megtárgyalása, elfogadása. Kérdés, észrevétel a kiküldött anyaggal 

kapcsolatban? 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

123/2013. (IX.04.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Endrefalva – 

Szalmatercs – Szécsényfelfalu Községek Körjegyzősége és az Endrefalvai Közös 

Önkormányzati Hivatal 2013. I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót az 1. számú 

és 2. számú melléklettel együtt jóváhagyólag elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

4. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A negyedik napirendi pont az Önkormányzat 2013. évi 

költségvetésének módosítása. Kérdés, észrevétel a kiküldött anyaggal kapcsolatban? 

 

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

nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 

5/2013. (III.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

5. Az Önkormányzat 2013. évi féléves beszámolójának megtárgyalása, elfogadása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 
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Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A ötödik napirendi pont az Önkormányzat 2013. évi I. féléves 

beszámolójának megtárgyalása, elfogadása. Kérdés, észrevétel a kiküldött anyaggal kapcsolatban? 

Józsa Zoltán képviselő: Az 1. számú melléklet II. Felhalmozási célú bevételek és kiadásokon belül a 

felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) sorban a 206 %-os növekedés mit takar? 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: A közfoglalkoztatás kapcsán beszerzett eszközök okozták ezt a 

növekedést. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

124/2013. (IX.04.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek 

megfelelően elfogadja Endrefalva Község Önkormányzata 2013. évi 

költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót. 

(Az I. féléves beszámoló a határozat mellékletét képezi.) 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6. Előterjesztés az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó 

rendelkezésekről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Vincze Nikolett jegyző: A rendelt tervezett 5. § (1) bekezdése szerint: „a működési vagy fejlesztési célú 

államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – 1.000.000 forint alatt a 

polgármester, ezen összeg felett a képviselő-testület dönt.” Ez természetesen a képviselő-testület 

döntésétől függ, hogy milyen összeg legyen a rendeletben, még módosítható. Lehet rajta változtatni. 

Józsa Zoltán képviselő: Véleményem szerint megfelelő az összeg. 

 

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

nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelete 

az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 18 
25 

órakor távozott az ülésről. 

 

7. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Augusztus 15-én elköltözött az ebédlő és az idősek klubja a 

Béke út 13. szám alatti ingatlanból a felújítás miatt. Az ebédeltetés és a klub a továbbiakban a II. András 

Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben zajlik. Az Alapszolgáltatási Központ működési engedélyének 

módosítását még április hónapban kértük, ez továbbra is folyamatban van, érkeznek a szakhatósági 

állásfoglalások. Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a védőnői feladatok ellátására szolgáló épület 

gáz mérőórájában a szolgáltató hibát talált és leszerelte, szakértői vizsgálata fog megtörténi holnap 

délután Hatvanban. Megalakult az Észak-Nógrádi Viziközmű-kezelő Önkormányzati Társulás, reméljük a 

fejlesztésekhez is minél hamarabb hozzá tudnak kezdeni. 2013. december 31.-én megszűnik a 

szemétszállítás jelen formája és már csak olyan szolgáltatók üzemeltethetnek, amelyeknek a tulajdonosai 
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között az önkormányzatok is szerepelnek. A társulásban 0,01 % üzletrészünk lesz, amelyért 1.000 Ft 

fizetési kötelezettségünk fog keletkezni. Az újonnan alakuló társulás egy pályázatot kíván benyújtani, 

amelynek a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai 

korszerűsítése lesz a célja. A pályázatban meghatározattak forrásigénye összesen 846 millió forint. A 

Start mezőgazdasági programban résztvevők oktatásával több gond is volt az elmúlt hónapokban, az 

oktatás rendszeres elmaradását jeleztük az illetékeseknek, melynek hatására folynak az elmaradt órák 

pótlásai. Hamarosan meg fog jelenni a hírmondó, melyben már szerepelni fognak a szemétszállítással 

kapcsolatos módosítások. A digitális átállás kapcsán pedig, aki nem kapott nyomtatványt egy zöld 

számon igényelhet. 

Vincze Nikolett jegyző: A kábel tévét használók nem vehetik igénybe a digitális átállás által nyújtott 

kedvezményeket. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: dr. Nagy Andor kereszténydemokrata országgyűlési 

képviselője lesz Magyarország következő izraeli nagykövete, részt vettem a búcsúztatóján, amely igen 

megható és bensőséges volt. A két ülés közötti időszakban voltunk az idősekkel a Szenkúton három 

kisbusszal, nagyon tetszett a klubtagoknak. Pályázatot szeretnénk benyújtani az önkormányzati tartalékról 

és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra. 

Kérem a jóváhagyásotokat, hogy a 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII.31.) BM 

rendelet alapján pályázatot nyújthassunk be a működőképességének megőrzése érdekében. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

125/2013. (IX.04.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége 

megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII.31.) BM 

rendelet alapján pályázatot nyújt be a működőképességének megőrzése érdekében. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot benyújtsa. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2013.09.30. 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Kérem a tájékoztatóm tudomásul vételét. 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

beszámolóját a két testületi ülés között történt eseményekről tudomásul vette. 

 

8. Idősek napjának előkészítése 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A nyolcadik napirendi pontunk az Idősek napjának 

előkészítése. Úgy beszéltük meg, hogy szeptember 28.-án tartjuk meg ezt a rendezvényt a megelőző 

napon pedig a falugyűlést. Sajnos nem tudnám előkészíteni, sem részt venni ezen a rendezvényen, egyéb 

elfoglaltságom miatt, ezért javaslom az idősek napja rendezvényünk 2013. október 12.-én történő 

megtartását. Így a falugyűlés időpontja is október 11.-ére tolódna. A falugyűlés kezdő időpontja 17.00 óra 

legyen, hogy a munkába járók is el tudjanak jönni. Az idősek napja hány órakor kezdődjön? 

Papp Gábor alpolgármester: 15 órától előbb kezdődjön, sokat szoktak késni. 

Józsa Zoltán képviselő: Nem nagyon hosszú lesz nekik? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Maradjon a 15.00 órakori kezdés, 17.00 órakor lesz a vacsora, 

18.00 órakor pedig a megbeszélt vendég művész fog érkezni. A meghívókat a megszokottak szerint 

intézzük, azaz a 65 év felettieknek kézbesítjük. A tombolára kérem a tárgyi felajánlásokat. 
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Vincze Nikolett jegyző: Az Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzat a rendezvényhez 5.000 Ft-tal 

járul hozzá. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A vacsora menüjét kellene még kitalálni. 

Deák Sándorné képviselő: Párizsi szelet, krumpli pürével? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A környező éttermeket, és az új beszállítónkat is felkérem 

árajánlat megtételre a rendezvény vacsoráját illetően. 

 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

126/2013. (IX.04.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

idei Falugyűlést 2013.10.11-én, az Idősek Napja rendezvényt pedig 2013.10.12.-én 

tartja meg. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendezvények megtartása 

érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2013.10.12. 

 

9. Előterjesztés a közterület-használati rendelet módosításáról 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A közterület-használati rendelet módosításáról szóló 

előterjesztést megkapta a képviselő-testület. Kérdés? 

Vincze Nikolett jegyző: A közterület-használatról szóló rendelet módosításra a települési önkormányzat 

tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának bevezetése miatt vált szükségessé. A 

közterület filmforgatás esetében történő felhasználásához a kérelmezővel a megyei kormányhivatal 

hatósági szerződésben állapodik meg, és a települési képviselő-testület jóváhagyásával válik érvényessé. 

Turisztikailag kiemelt rész a településen nincs. A rendeletmódosítást a közterület-használati díjjal 

kapcsolatos gyakorlati problémák is szükségessé teszik. Például a közterület-használat megszüntetésének 

esete kérelemre. Felhívom a képviselő-testület figyelmét, hogy a rendelet 2. számú mellékletét, azaz 

díjakat is módosíthatja. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen, feltétlen számítunk - mint ahogy eddig is – a képviselő 

társunk segítségére, hiszen neki van ebben a témakörben a legnagyobb tapasztalata. 

Józsa Zoltán képviselő: Egyéni mérlegelést nem lehet alkalmazni, hiszen minden eset más? A 

tapasztalatom, az hogy más településeken az egyéni mérlegelés működik. 

Vincze Nikolett jegyző: Jó utána nézek, hogy ez a törvényesség szempontjából kivitelezhető-e, 

véleményem szerint szabályozni kell a kedvezményeket, hogy minden vállalkozó számára azonosak 

legyenek a feltételek, mint az iparűzési adónál is. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Javaslom a rendeletet az előterjesztés szerint elfogadni és erre 

visszatérünk. 

 

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

nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2013. (IX.13.) 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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10. Előterjesztés a vagyonrendelet módosításáról 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A vagyonrendeletünk felülvizsgálatra szorul, hiszen a 3165 

Endrefalva, Dankó Pista út 14. számú ingatlan és a Besztercebánya úti járda nem szerepel benne, ezzel 

kellene kiegészíteni. 

 

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

nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályiról szóló 

6/2013.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

A polgármester 19
15

 órakor szünetet rendelt el, az ülés 19 
30

 perckor folytatódott. 

 

11. Egyebek 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

A) Mosogatógép beszerzése 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A közétkeztetést végző szolgáltató váratlan felmondását 

követően a Bohács Miklós és Társa Kft. látja el a szolgáltatást. A legkedvezőbb ajánlatot választottuk ki, 

a szolgáltatás minősége is kifogástalan a visszajelzések alapján. Az ebédlő felújítás miatti átköltöztetése, 

gondot okoz a mosogatásnál, úgy gondolom, célszerűbb lenne beszerezni egy ipari mosogatógépet, 

amennyiben minden előírásnak meg tudunk felelni. 

Papp Gábor alpolgármester: Az épület elektronikai adottságait figyelembe véve kell majd kiválasztani a 

mosogatógépet. 

Holecz Sándorné képviselő: Mennyi idő alatt mosogatna el egy ilyen gép? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Öt perc alatt. Nagyban segítené ez az eszközbeszerzés a 

közétkeztetés zavartalan lebonyolítását. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

127/2013. (IX.04.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

közétkeztetés zavartalan lebonyolítása érdekében a tálalókonyha részére ipari 

mosogatógép vásárlását jóváhagyja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy árajánlat bekérését 

követően a mosogatógépet a legkedvezőbb árajánlatot adó cégtől megrendelje. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

B) Játszótéri eszközök felülvizsgálata 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: El kell végeztetnünk a játszóterek ellenőrzését az erre jogosult 

cégekkel. Kérem a jóváhagyásotokat, hogy megrendeljem az ellenőrzést. 
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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 

128/2013. (IX.04.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 7. § 

(2) bekezdése alapján a játszótéri eszközök időszakos ellenőrzését az időszakos 

ellenőrzés végzésére engedéllyel rendelkező szervezettel elvégezteti. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy árajánlat bekérését 

követően az ellenőrzést a legkedvezőbb árajánlatot adó cégtől megrendelje legfeljebb 

100.000,-Ft értékben. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

C) Dankó Pista út 14. szám alatti ingatlan felhasználása 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A Dankó Pista út 14. szám alatti ingatlant a Start 

munkaprogramban megtermelt javak feldolgozásának helyszínt biztosító épületként vásároltuk, de már 

gondolkodtam szociális bolt kialakításán is. Régi nagy álmunk, hogy a település lakossága a jelenleginél 

olcsóbban tudjon vásárolni a településen, de bármire is használjuk az ingatlant, a vizet és a szennyvizet be 

kell vezetni az ingatlanba, így az értéke is meg fog nőni, valamint a felhasználhatóság köre is bővülni fog. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

129/2013. (IX.04.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

3165 Endrefalva, Dankó Pista út 14. szám, azaz a 394 helyrajzi szám alatti ingatlan 

víz- és szennyvíz-hálózatra történő csatlakozását elvégezteti. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a munkálatok megrendelésével és 

a szükséges intézkedések megtételével. 
 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
 

 

D) Piliny Község Önkormányzatának levele 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ismételten érkezett egy levél az Endrefalva – Szécsényfelfalu – 

Piliny Közoktatási Intézményfenntartó Társulásban Piliny községnek keletkezett tartozásával 

kapcsolatban, amelyben a tartozás fejében a szolgálati lakások Piliny községre eső tulajdoni hányadát 

ajánlják fel. 

Józsa Zoltán képviselő: Mennyi a tartozás összege? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: 3,8 millió forint. 

Józsa Zoltán képviselő: Javaslom a felajánlás elfogadását. 

 

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 

130/2013. (IX.04.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Piliny 

Község Önkormányzatának 15-6/2013. számú megkeresését és úgy határozott, hogy 

a 8-48/2013. számú fizetési felszólításban szereplő, 3.757.801 Ft összegű tartozás 

fejében az Endrefalván található közös tulajdonban álló 459/1 helyrajzi számon 

található 6 db ingatlan 1/3-1/3. tulajdoni részeit elfogadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések 

ügyében Piliny község polgármesterével a tárgyalásokat kezdje meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

E) Szociális rendelt felülvizsgálata 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: 2013. szeptember 1-től az álláskeresőt 3 hónap időtartamra ki 

kell zárni a közfoglalkoztatásból, ha a tanköteles gyermek mulasztása miatt szabálysértési eljárás van 

folyamatban, vagy az önkormányzat rendeletben előírta a lakókörnyezet rendezettségének biztosítását. 

Vincze Nikolett jegyző: A szociális rendeletünkben csak az aktív korúak ellátása tekintetében él ez a 

szabály, de ki lehet terjeszteni a lakásfenntartási támogatásban részesülőkre is. 

 

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

nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelete 

a helyi szociális igazgatásról szóló 

1/2010. (II.18.) számú rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Homoki Gábor képviselő 20.30 órakor távozott az ülésről, a képviselő-testület létszáma 6 fő. 

 

 

F) Beiskolázási támogatás 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A beiskolázási támogatásokról is kell döntenünk. 

Papp Gábor alpolgármester: Nézzük a tavalyi struktúrát. 

Vincze Nikolett jegyző: Viszonylag kevés embert érint a beiskolázási támogatás, nagyrészt mindenki 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult. Szeptember 30-ig legyen a beadási határidő, számlát kérjünk a 

támogatás összegéről? 

Papp Gábor alpolgármester: Szerintem ne kérjünk számlát, csak probléma van vele. 

Vincze Nikolett jegyző: A számla legalább biztosítékot nyújt valamelyest arra, hogy a gyerekekre költik a 

támogatás összegét és a következetesség is ezt diktálja. 

Józsa Zoltán képviselő: Kell a számla. 

Vincze Nikolett jegyző: Tavaly is mindenki tudta hozni a számlát. 

Papp Gábor alpolgármester: Továbbra is az a véleményem, hogy nem kell számla, hiszen ez egy 

felesleges papírmunka. 

 

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 

131/2013. (IX.04.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

2013/2014-es tanévre az. endrefalvai állandó lakcímmel rendelkező, eljáró általános 

iskolás tanulók törvényes képviselője részére, akik nem részesülnek rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben a 2013/20104. tanévre 7.000 Ft beiskolázási 

támogatást állapít meg, amennyiben az alábbi kritériumoknak a kérelmező megfelel: 

-a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege – 

egyedülálló szülő esetén – 39.900 Ft és 100.000 Ft között van, vagy 

- a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege – nem 

egyedülálló szülő esetén – 37.050 Ft és 100.000 Ft között van, 

- a gyermek nem évismétlésre kötelezett, 

- a gyermek nem magántanuló, 

A támogatás 2013.09.30. napjáig beadott kérelem esetén állapítható meg, amelyhez 

mellékelni szükséges a gyermek iskolalátogatási igazolását, valamint az előző tanév 

végi bizonyítványának másolatát. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséről 

gondoskodjon. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

132/2013. (IX.04.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

2013/2014-es tanévre azon endrefalvai állandó lakcímmel rendelkező, középiskolás, 

vagy OKJ képzésben részt vevő tanuló törvényes képviselője részére, akik nem 

részesülnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben a 2013/20104. tanévre 

15.000 Ft beiskolázási támogatást állapít meg, amennyiben az alábbi kritériumoknak 

a kérelmező megfelel: 

-a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege – 

egyedülálló szülő esetén – 39.900 Ft és 100.000 Ft között van, vagy 

- a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege – nem 

egyedülálló szülő esetén – 37.050 Ft és 100.000 Ft között van, 

- a gyermek nem évismétlésre kötelezett, 

- a gyermek nem magántanuló, 

A támogatás 2013.09.30. napjáig beadott kérelem esetén állapítható meg, amelyhez 

mellékelni szükséges a gyermek iskola látogatási igazolását, valamint az előző tanév 

végi bizonyítványának másolatát. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséről 

gondoskodjon. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

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 

133/2013. (IX.04.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

2013/2014-es tanévre azon endrefalvai állandó lakcímmel rendelkező, felsőfokú 

szakképzésben részt vevő tanuló / törvényes képviselője részére, aki nem részesülnek 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben a 2013/20104. tanévre 25.000 Ft 

beiskolázási támogatást állapít meg, amennyiben az alábbi kritériumoknak a 

kérelmező megfelel: 

-a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege – 

egyedülálló szülő esetén – 39.900 Ft és 100.000 Ft között van, vagy 

- a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege – nem 

egyedülálló szülő esetén – 37.050 Ft és 100.000 Ft között van, 

- a gyermek nem évismétlésre kötelezett, 

- a gyermek nem magántanuló, 

A támogatás 2013.09.30. napjáig beadott kérelem esetén állapítható meg, amelyhez 

mellékelni szükséges a gyermek iskola látogatási igazolását, valamint az előző tanév 

végi bizonyítványának másolatát. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséről 

gondoskodjon. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

G) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás megvitatása 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A koncepciókor azt beszéltük meg, hogy a főiskolások esetén 

csatlakozunk a BURSA rendszerhez. Kérem a képviselő-testület ez irányú döntését. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

134/2013. (IX.04.) számú határozata 

 

1. Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályoknak 

megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni 

kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójához. 
 

2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójának Általános 

Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok 

kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének 

továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak 

megfelelően jár el. 
 

3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulója keretében a 

beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa 

rendszerben rögzíti. 
 

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fold.wekerle.gov.hu%2F%3Foldal_id%3D126&ei=rFkwUsiiCYXTsgbjlYDADw&usg=AFQjCNHYGjlx_pucWP-jQis5BKvn9mdYXA&sig2=PpswF-QZgOmBbVf6GvRf2g&bvm=bv.51773540,d.Yms
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4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa 

meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására 

fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati 

kiírás feltételeivel. 
 

5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló 

nyilatkozatot a támogatáskezelőnek megküldje. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

H) Óvodapedagógusi állás 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A egyik óvodapedagógusnak 2013. augusztus 31. napjával 

megszűnt a munkaviszonya az Endrefalvai Napsugár Óvodában, szeptember 1-jén egy másik 

intézményben kezdte meg a munkát. 

Vincze Nikolett jegyző: Az óvodapedagógusi állás meghirdetésre került, amelyre a jelentkezők közül 

olyan fiatalt szeretnének alkalmazni, aki még diplomával nem rendelkezik. Tájékoztatom a képviselő-

testületet, hogy a normatíva a képzettséggel nem rendelkező dolgozók után nem jár, így az 

önkormányzatnak kellene finanszíroznia a felmerülő bérköltséget. A nem képzett dolgozót 

óvodapedagógusi munkakörbe nem lehet felvenni, hiszen nincs meg a képzettsége, csak esetleg 

gyermekfelügyelőként, kisegítő munkakörben. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Kérem a képviselő-testületet, hogy szavazzon az állás 

pályázatok közül kiválasztott jelentkező bérének átvállalásáról és gyermekfelügyelő státusz 

létrehozásáról. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

135/2013. (IX.04.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Endrefalvai Napsugár Óvoda vezetőjének kérelmét és úgy határozott, hogy a 

képzettséggel nem rendelkező óvodapedagógus, illetve az azt helyettesítő, kisegítő 

alkalmazott bérköltségeit saját erőből, normatíva finanszírozása nélkül nem tudja 

vállalni, így – jelen feltételekkel - az intézmény létszámát nem növeli meg. 

A képviselő-testület javasolja az intézményvezetőnek az óvodapedagógusi állás 

ismételt meghirdetését. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 

 

 

I) Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRt. 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester ismerteti az előterjesztés anyagát, amely szerint az 

önkormányzatnak lehetőséget biztosít az ÉRV Zrt. 10.000 Ft névértékű, 28.5000 Ft vételáron történő 

részesedés megszerzésére. 

 

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 

136/2013. (IX.04.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete szándékát fejezi ki az 

ÉRV. Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRt.-ben való részesedés 

megszerzésére egy darab tagsági jogot megtestesítő „A” típusú részvény 

megvásárlásával a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt-től 10.000 Ft névértéken, 

28.5000 Ft vételáron. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 

adásvételi szerződés megkötésére. A Képviselő-testület a vételár fedezetét a 

költségvetésből biztosítja.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

J) VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft-vel közszolgáltatási szerződés módosításai, 

megbízási szerződés jóváhagyása 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: 2013.07.01-től módosítani kellett a rezsicsökkentés miatt a 

szemétszállítási díj összegét, valamint 2013. augusztus 01-től a VGÜ Kft. végzi a számlázást az egyének 

részére és az önkormányzat a kézbesítést vállalja, ezeknek a feladatoknak a megoldásához kérem a 

testület jóváhagyását. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

137/2013. (IX.04.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft-vel kötött közszolgáltatási 

szerződés 11. számú módosítását,- mely a rezsicsökkentés miatti, 2013. július 01-től 

érvényes díjmódosítást tartalmazza - jóváhagyólag elfogadja. 

 

Határidő: értelemszerű  

Felelős: polgármester 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

138/2013. (IX.04.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft-vel kötött közszolgáltatási 

szerződés módosítást 2013.08.01-től - mely az egyéni számlázási feladatok átadását 

tartalmazza - jóváhagyólag elfogadja. 

 

Határidő: értelemszerű  

Felelős: polgármester 

 

 

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 

139/2013. (IX.04.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft-vel 2013. augusztus 01. 

napján kötött megállapodást – mely alapján vállalja a közszolgáltató által kiállított 

számlák kézbesítését, melyet a közszolgáltató a kézbesített küldemények alapján, 

megfizet az önkormányzat részére - jóváhagyólag elfogadja. 

 

Határidő: értelemszerű  

Felelős: polgármester 

 

K) Erdő kitermelés ügye 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Korábbi döntéseink értelmében önkormányzatunk 

erdőgazdálkodó lett és készen lett az erdőgazdálkodási terv, mely szerint jogosultak vagyunk a tarvágásra. 

Az erdész elkészítette a fatömegbecslési jegyzőkönyvet is, így kb. 252 m3 fa vár kivágásra. A favágással 

kapcsolatban 3 lehetőség merül fel. Lábon értékesítjük a területet, vállalkozóval kitermeltetjük, 

közmunkában kitermeljük. Javaslom a saját kitermelés lehetőségének elvetését, mivel az nagy figyelmet 

és szakképzett embereket igényelne, nem elég, hogy valaki látott már motorfűrészt, túl nagy a felelősség.  

Javaslom több vállalkozó megkeresését és árajánlat kérését, hogy önkormányzatunk részére a legjobb 

lehetőséget választhassuk. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

140/2013. (IX.04.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

0115. hrsz-on lévő, 1/1 tulajdoni arányú erdő kitermelésére árajánlatokat szerez be. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a legjobb ajánlatot adó 

vállalkozóval a szerződést megkösse. 

 

Határidő: értelemszerű  

Felelős: polgármester 

 

 

Több hozzászólás nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 21 
00

 órakor bezárta. A 12. és 13. napirend 

tárgyalását zárt ülés keretein belül folytatta tovább. 

 

K.m.f. 

 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes      Vincze Nikolett 

polgármester                                                                                   jegyző 


