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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-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 

Deák Sándorné képviselő 

Holecz Sándorné képviselő 

Józsa Zoltán képviselő 

Vincze Nikolett jegyző 

Csóri Boglárka Anita jegyzőkönyv-vezető 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester üdvözli a képviselő-testületet és Vincze Nikolett jegyzőnőt a 

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

 órakor 

megnyitja. Jegyzőkönyv-vezetőnek javasolja Csóri Boglárka Anitát. Javasolja a napirendi pontok 

elfogadását. 

 

Napirendi javaslat: 

 

1. Közmeghallgatás 
 

 

2. Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

3. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

4. Egyebek 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

5. 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. Közmeghallgatás 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az első napirendi pontunk a közmeghallgatás. A 

közmeghallgatáson hozzászóló nem jelent meg. Folytassuk a képviselő-testületi ülés következő napirendi 

pontjával. 

 

2. Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Második napirendi pontunk a közterületek elnevezéséről és a 

házszámozás szabályairól szóló előterjesztés. Az írásos anyaggal kapcsolatban van kiegészítenivalója a 

jegyzőnőnek? 
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Vincze Nikolett jegyző: A Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályáról a 

közterületek illetve közintézmények elnevezésével kapcsolatban már kaptunk tájékoztatást, hogy az 

említettek a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében, 

fenntartásában részt vett, illetőleg olyan kifejezést, vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi 

önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal, nem viselhetnek. A közterületek elnevezéséről és a 

házszámozás szabályairól szóló környékbeli rendeleteket átnézve dolgoztam ki a település rendeletét, 

annak sajátosságait figyelembe véve. A rendelet-tervezet záró bekezdésére hívnám fel a figyelmet, 7. § 

(2) bekezdésére azaz a közterületi névtábla kihelyezés, karbantartás és pótlás az önkormányzat feladata és 

2014. december 31-ig tervezzük a megvalósítani. Továbbá a 9. § (6) bekezdésében szereplő házszámok 

felülvizsgálatát 2015. december 31-ig kívánja végrehajtani a képviselő-testület. A hosszútávra kitolt 

határidőknek anyagi okai vannak. Várom a képviselő-testület javaslatait a rendelet tervezettel 

kapcsolatban. 

Deák Sándorné képviselő: A tűzoltószertár utcájának nem lehetne nevet adni, mert Rákóczi úton 

szerepel. 

Papp Gábor alpolgármester: A Vosztok és Rákóczi úton is át kellene számozni a házakat, mert össze-

vissza vannak. 

Vincze Nikolett jegyző: Igen ezeket a felülvizsgálat során teheti meg az önkormányzat. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ez nagyon nagy költség. 

Józsa Zoltán képviselő: Az érintett lakosok okmányainak és egyéb iratainak átírási költségét ki viseli? 

Vincze Nikolett jegyző: Az önkormányzatot terheli ez a kiadás. Továbbá a Földhivatalnál is jelezni kell a 

házszámok változását. Javaslom, hogy a felülvizsgálat határidejéig, a költségvetésbe tervezzük be mindig 

legalább 1 problémás utca átszámozásának költségeit. 

 

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

nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2013. (XI.11.) önkormányzati rendelete 

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályai szóló 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

3. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Arról már tájékoztattam a képviselő-testületet, hogy a 

védőnőnél lévő gázórát a szolgáltató elvitte megvizsgálni, de az eredményt még nem mondtam. A 

vizsgálat során megállapították, hogy mi nem nyúltunk a gázórához. A Szécsényi Kistérség 

Önkormányzatainak Többcélú Társulásának megszűnése lesz az egyebek napirendi pontban. A 

vagyonfelosztás során kb. 1.000.000 Ft-ot kaphatunk, természetesen, ha mindent el tudnak adni. A 

kistérség által üzemeltetett kisbusz költségeihez a 2013. január-júliusig 8.000 Ft-tal kell hozzájárulnia 

településünknek. A kiadások nagy részét a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ finanszírozta. Ezzel 

kapcsolatban sok gondot jelent, hogy a kistérségi busz nem szállítja a gyerekeket. A problémát csak 

főállásban foglalkoztatott munkavállalóval lehetne megoldani, aminek költségeit az önkormányzat saját 

forrásból nem tudná finanszírozni. A működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra 

benyújtott pályázatunkra hiánypótlást kellett beadni. 

Vincze Nikolett jegyző: Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásához 

hasonló, ez az új támogatási forma, de itt már a költségek közé be lehetett állítani például a polgármester 

fizetését, hitel kamatokat, bankszámla költségeit, orvosi ügyelet, képviselő-testület tiszteletdíját. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Reméljük eredményes lesz. Benyújtottuk a szociális tűzifa 

támogatásra is a pályázatot. Szeptember 20-30-ig szabadságon voltam, ilyen hosszú időre még nem 

voltam távol, de nem is szeretnék a jövőben, mert ez a 10 nap nagyon sok volt, rengeteg munka 

halmozódott fel. A közfoglalkoztatottakat is ellenőrizték a belügyminisztériumból. A lomtalanítás is 

lebonyolításra került az elmúlt időszakban. 

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&sqi=2&ved=0CDsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fklik.gov.hu%2F&ei=a3p3UojTDqOo4ATZk4DIBg&usg=AFQjCNHI-LkcCdT3gk7866NvCqHR34YzMw&sig2=nhA9VDR7ryjhsrrQuMY1Fg&bvm=bv.55819444,d.bGE
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Józsa Zoltán képviselő: A lomtalanításnál tapasztaltam, hogy mindent szétdobálnak, rájuk is szóltam. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A falugyűlésnek nem volt értelme, mert alig jelent meg pár 

lakos. Az idősek napja nagyon jól sikerült, a költségek is a tervezet szerint alakultak. Az általános iskola 

október 23-i ünnepélyén kevesen voltak. Ezúton is tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy minden 

nemzeti ünnep előtt 1 nappal tartja az általános iskola megemlékező műsorát, általában 10 órai kezdéssel. 

Az idősekkel színházba is voltunk Balassagyarmaton. 

Holecz Sándorné képviselő: Máskor a salgótarjáni színházba megyünk majd, mert közelebb van. 

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. 

 

4. Egyebek 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

A) SZMSZ módosítás 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az SZMSZ módosítást, a szakfeladatok számozásának 

változása teszi szükségessé. 

Vincze Nikolett jegyző: Továbbá egyúttal az SZMSZ-be módosításra kerül a „körjegyző” megnevezés 

„jegyző”-re, valamint a „körjegyzőség” szövegrész „közös önkormányzati hivatal”-ra. 

 

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

nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2013. (XI.11.) önkormányzati rendelete 

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 

6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

B) Rákóczi úti vízelvezető árokról tájékoztatás 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A Rákóczi úti vízelvezető árokkal kapcsolatban újabb 

információt kértek. Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a közmunkaprogramban kívántuk ezt a 

problémát megoldani, amelyet végre is hajtottuk és képekkel is alá tudjuk támasztani a megvalósulását. 

Az adatszolgáltatás során ezeket a bizonyítékokat is csatoltuk az informáló levél mellé. 

Vincze Nikolett jegyző: Az adatszolgáltatás során a vízelvezető árok vízelnyelő képesség bővítésének 

közúttal való megvitatása is kérdésként merült fel, a kapcsolat felvétel megtörtént, de a közút nem reagált 

rá. 

 

C) Nógrád Megyei Madách Imre díjra előterjesztés megvitatása 

 

Vincze Nikolett jegyző: Lehetőség van a Nógrád Megye Madách Imre díjra javaslatot tenni. A díj 

„adományozható egyéneknek és közösségeknek a tudomány, az irodalom, a művészetek és a 

közművelődés terén végzett kiemelkedő tevékenységért; külföldiek számára a Madách életmű 

gondozásárét, fordításáért, kutatásáért.” 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nem élünk a lehetőséggel most szerintem. Mi a véleményetek? 

Rendeljek el zárt ülést? 

 

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, így 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 

161/2013. (X.30.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád 

Megyei Önkormányzat Közgyűlésének megkeresését és úgy határozott, hogy nem él a 

Nógrád Megye Madách Imre Díjra való jelölés lehetőségével.  
 

Felelős: képviselő-testület  

Határidő: értelemszerű 
 

D) Tájékoztatás az Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsáról 
 

Vincze Nikolett jegyző: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint Intézményi 

Tanácsot kell alakítani a közoktatási intézményekben. A Tanácsot Endrefalva, Piliny és Szécsényfelfalu 

közösen hozzák létre, az alkotók létszáma 9 fő. Endrefalva tekintetében 1 fő szülő, 1 fő nevelőtestületi tag 

és 1 fő önkormányzati delegált. Szécsényfelfalu tekintetében 1 fő szülő, 1 fő nevelőtestületi tag és 1 fő 

önkormányzati delegált. Piliny tekintetében1 fő szülő, 1 fő nevelőtestületi tag és 1 fő önkormányzati 

delegált. Az Intézményi Tanács alakuló ülésén a polgármester asszony vett részt. Kérjük a testület 

jóváhagyását, hogy a Tanácsban a polgármester képviselje a települést az önkormányzat részéről. 
 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester jelzi érintettségét. 
 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 

tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

162/2013. (X.30.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsába tag delegálásnak 

kérdésében Csóriné Botyánszki Ágnes polgármestert, mint érintettet a 

döntéshozatalból nem zárja ki. 
 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 
 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 

tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

163/2013. (X.30.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármestert delegálja az Endrefalvai Móra Ferenc 

Általános Iskola Intézményi Tanácsába. 
 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 
 

E) Belső ellenőrzés 
 

Vincze Nikolett jegyző: A belső ellenőrzési feladatok jelenleg ellátatlanok, mivel az ezt ellátó társulás 

2012.12.31. nappal megszüntetésre került. Ezen feladatokat csak az arra képesítéssel rendelkező 

végezheti el. Kértünk egy cégtől már árajánlatot a feladat ellátására, 150.000 Ft + áfa összegért vállalnánk 

a feladatot. Kérdés, hogy megköthetjük-e a szerződést. Javaslom, hogy a jövő évi belső ellenőrzési 

tervként az önkormányzat szabályozottságának megvizsgálását fogadja el a testület. A belső ellenőrzési 

célkitűzések között az idei év tekintetében az Alapszolgáltatási Központ normatíva ellenőrzése került 

meghatározásra. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Javaslom, hogy kérjünk még máshonnan is árajánlatokat. 
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Vincze Nikolett jegyző: A jövő évi belső ellenőrzési tervet november 15-ig el kell fogadnia a képviselő 

testületnek, javaslom az önkormányzat szabályzatainak szakszerű átvizsgálást. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

164/2013. (X.30.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a 2013. évi belső ellenőrzési tervben foglaltak megvalósítására a 

legkedvezőbb árajánlatot adó céggel megbízási szerződést kössön a feladatok 

elvégzésére. 
 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

165/2013. (X.30.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési 

tervet megtárgyalta és azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. 

Endrefalva Község Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervezett feladatai: 

 

Intézmény: Endrefalva Község Önkormányzata 

Ellenőrzés megnevezése: Endrefalva Község Önkormányzata a működés, 

gazdálkodás szabályozottságának, 

szabályszerűségének rendszerellenőrzése 

Kockázati tényezők: A működés, gazdálkodása nem felel meg a 

jogszabályi előírásoknak, illetve a szervezet belső 

szabályzatainak. 

A működés, gazdálkodás, a rendelkezésre álló 

erőforrás-felhasználás törvényessége, 

szabályszerűsége nem biztosított a költségvetés 

végrehajtása során. 

A pénzügyi elszámolások, valamint ezek alapjául 

szolgáló számviteli nyilvántartások nem 

megbízhatóak. 

Az éves beszámoló teljesen nem felel meg a 

számviteli törvény, az államháztartási törvény, 

valamint a költségvetés alapján gazdálkodó 

szervezetek beszámolását és könyvvezetését 

szabályozó kormányrendeletben foglaltaknak, nem 

biztosított a számviteli alapelveknek való megfelelés. 

Vizsgálat várható ideje: 2014. június hó 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 
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F) Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának megszűnése 
 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A két ülés közötti tájékoztatómban már említettem a Szécsény 

Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának megszűntetését. A társulás alkalmazásában lévő 1 

fő dolgozó bére 2013. december 31-ig rendezett, ezért fontos a mielőbbi megszüntetés. A vagyon 

felosztásból várhatóan 1 millió forintot kaphat az önkormányzatunk. A döntésről szóló kivonatot 

november 8-ig kérik megküldeni. 

Vincze Nikolett jegyző: A vagyon felosztás lakosságszám arányosan történik. 
 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

166/2013. (X.30.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy határozott, hogy a 

2005. február 7-én elfogadott Társulási Megállapodással létrejött Szécsény Kistérség 

Önkormányzatainak Többcélú Társulását – a tagönkormányzatok döntésének 

egyetértésével - 2013. december 31-i időponttal megszünteti, a Társulási 

Megállapodást ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi. 

A képviselő-testület elfogadja a Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú 

Társulásának megszüntető okiratát és felhatalmazza a polgármestert a megszüntető 

okirat, valamint a vagyonfelosztási szerződés aláírására. 

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a döntésről a Társulást értesítse.  
 

Határidő: 2013. november 8. 

Felelős: polgármester 
 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A legutóbbi társulási ülésen felmerült, hogy a belső ellenőrzési 

és idősek klubja feladatok ellátására társulást kellene létrehozni, de ez egyenlőre még várat magára. 
 

G) Közétkeztetési szerződés 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A közétkeztetési szerződésünk lejár, de mivel a felfalui konyha 

beruházás még nincs kész, javaslom a szerződés meghosszabbítását. Mivel nem tudjuk az időpontot, hogy 

mikorra áll fel az új konyha, javaslom, hogy jövő év végéig hosszabbítsunk szerződést azzal a feltétellel, 

hogy az 30 napos felmondási idővel bármikor felmondható legyen. 
 

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

nélkül) az alábbi határozatot hozta:  

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

167/2013. (X.30.) számú határozata  

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

BOHÁCS MIKLÓS ÉS TÁRSA Kft. (3145 Mátraterenye, Kossuth út 196. CG. 12-

09-004090) képviseletében: Bohács Miklósné ügyvezető) szolgáltatóval 2013. július 

31-én megkötött szolgáltatási szerződés időtartamát a tervezetnek megfelelően 

módosítja. 

A képviselő-testület a 2013. október 31. nappal lejáró határozott idejű szerződés 

lejártát – 30 napos felmondási idővel - 2014. december 31. napra módosítja. A 

szerződést bármelyik félnek felmondani a másik félhez eljuttatott írásbeli 

felmondással lehet, 30 nappal a felmondási határidő előtt. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződésmódosítást 

aláírja. 
 

Felelős: képviselő-testület  

Határidő: értelemszerű 
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H) Kulturális közfoglalkoztatás tájékoztató 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A Nemzeti Művelődési Intézet Kulturális Közfoglalkoztatási 

Programot indít 2013. november 1-jével. A programba mi is bejelentkeztünk 1 fővel. A közösségi házban 

megvalósítandó régi képekből is szeretnénk ezzel az emberrel egy fotókiállítást készíttetni. A 

munkavállaló bére után 100 %-os támogatottságot kapunk. 

 

I) Kóbor ebek megvitatása 

 

Vincze Nikolett jegyző: A településen az ebekkel kapcsolatos problémák az utóbbi időben 

megszaporodtak, az ügyészségtől is kaptunk jelzést, hogy oldjuk meg, vizsgáljuk ki az ügyet. Javaslom a 

képviselő-testületnek egy keret összeg megállapítását a kóbor kutyák összegyűjtésére. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Akkor kérek felhatalmazást szerződés megkötésére. 

 

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

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

168/2013. (X.30.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a település lakosainak kóbor ebek miatti veszélyeztetésének 

elhárítása érdekében gyepmesteri szerződést kössön. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

A polgármester 18 
50

 órakor szünetet rendelt el, az ülés 19 
10

 órakor folytatódott. 

 

J) Tájékoztatás az új pedagógus bértábláról 

 

Vincze Nikolett jegyző: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2013. szeptember 1-jén 

hatályba lépő rendelkezéseiről tájékoztatom a képviselő-testületet. Az óvodavezető vezetői pótlékját 

illetően a képviselő-testületnek döntenie kell, hogy milyen mértékben határozza meg azt. A pótlék 

mértéke az illetményalap minimum 40 %-a maximum 80 %-a lehet. Ez összegszerűen 61.800 Ft és 

123.700 Ft között lehet. Eddig a minimum volt, és 40 %-ot kapott a megbízással egyidejűleg, de a 

képviselő-testületnek, mint a kinevezési jogkör gyakorlójának lehet ezen változtatnia. A környező 

településeken a minimumot adják. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A köztisztviselők és a többi közalkalmazott is a minimális 

összeget kapja, ezért a minimum összeg megállapítását javaslom a továbbiakban is. 

 

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

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

169/2013. (X.30.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

Endrefalvai Napsugár Óvoda óvodavezetőjének vezetői pótlékát az illetményalap 40 

%-ában határozza meg a továbbiakban is. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 
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K) Tájékoztatás a 2014. évi költségvetési koncepcióról 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról már 

2013. április 24.-én az 50/2013. (IV.24.) számú határozatunkban döntöttünk, a pénzügyi előadónk a 2014. 

évi költségvetési törvény tervezete alapján készített egy tájékoztatót, ezt kiosztom, majd nézzétek át. 

 

L) A Szécsényi Járási Hivatal hivatalvezetőjének levele 

 

Vincze Nikolett jegyző: A Szécsényi Járási Hivatal hivatalvezetője dr. Horváth Zoltán szeretne a 

képviselő-testület előtt bemutatkozni, és a hivatallal kapcsolatos kérdésekre és észrevételre reagálni. Ez 

az időpont nem volt megfelelő, de meg fogjuk hívni az egyik testületi ülésre. 

 

Több hozzászólás nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 19 
50

 órakor bezárta. Az 5. napirend 

tárgyalását zárt ülés keretein belül folytatta tovább. 

 

K.m.f. 

 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes      Vincze Nikolett 

polgármester                                                                                   jegyző 


