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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 11-én, hétfőn 16
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 

Deák Sándorné képviselő 

Holecz Sándorné képviselő 

Józsa Zoltán képviselő 

Vincze Nikolett jegyző 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó (16 órától–17 óráig) 

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 6 fővel határozatképes, az ülést 16
00

 órakor 

megnyitja. Jegyzőkönyv-vezetőnek javasolja Csóri Boglárka Anitát. Javasolja a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló előterjesztést 

felvenni a napirendi pontok közé, így javasolja a napirendi pontok módosítását. 

 

Napirendi javaslat: 

 

1. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

2. Tájékoztató Endrefalva – Szalmatercs – Szécsényfelfalu Községek Körjegyzősége és az 

Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves 

teljesítéséről 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 

3. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésnek I-III. negyedévi beszámolójának megtárgyalása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 

4. Szociális tűzifa programban való részvétel megbeszélése 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Módosított napirendi javaslat: 

 

1. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

2. Tájékoztató Endrefalva – Szalmatercs – Szécsényfelfalu Községek Körjegyzősége és az 

Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves 

teljesítéséről 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 

3. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésnek I-III. negyedévi beszámolójának megtárgyalása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 

4. Szociális tűzifa programban való részvétel megbeszélése 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

5. Előterjesztés a települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására 

szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
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Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv-vezető személyét és a módosított 

napirendet egyhangúan elfogadta. 

 

Napirendek tárgyalása 
 

1. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A rendkívüli ülés elsősorban a szociális tűzifa programban való 

részvétel megvitatása miatt vált szükségszerűvé, de erről majd külön napirendi pontban szeretnék 

bővebben beszélni. A két ülés közötti tájékoztatóban szeretném elmondani a képviselő-testületnek, hogy a 

téli közfoglalkoztatás kapcsán képzések indulnak, amelyeken 30 főnek alapkompetencia fejlesztési és 15 

főnek betegápolói ismereteket lehet majd elsajátítani. Az orvosi vizsgálatra a képzésen résztvevőknek 

saját költségen kell eljutniuk, amelyet utólag megtérítenek a számukra. 

Józsa Zoltán képviselő: Mit jelent az alapkompetencia fejlesztése? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az alapvető képességek fejlesztése, olvasás, írás, számolás, 

életviteli ismeretek az eddigi információim alapján. Előreláthatólag az iskolában fogják ezeket a 

képzéseket tartani, az iskola tanárai. 

Holecz Sándorné képviselő: A képzések milyen időszakot ölelnek fel? 

Vincze Nikolett jegyző: 2014. április 30-ig tartanak a képzések. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az előző ülésen már beszéltünk a belső ellenőrzési feladat 

ellátásával kapcsolatban, hogy másokat is megkeresünk és kérünk ajánlatot. Egy újabb szakemberrel jövő 

hét szerdán lesz majd megbeszélésünk. A Nógrádi Geopark kéri a hozzájárulásunkat egy 

településközponti információs tábla kihelyezésére. A tábla megfelel a geopark határon átnyúlóan használt 

arculatának, bazaltköves talapzattal rendelkezik, mely felett tetővel ellátott faszerkezet foglalja magába a 

90 x 120 centiméteres információs panelt. A tábla egy részről magáról a geoparkról nyújtana információt, 

másrészről a település és annak környezetében található geoparki értékek bemutatására nyílik lehetőség. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

186/2013. (XI.11.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Endrefalva, 

387/2. helyrajzi számú ingatlan kizárólagos tulajdona úgy határozott, hogy a 

Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit Kft. (székhely: 3100 Salgótarján, Múzeum 

tér 1., adószám: 14424292-2-12), mint koordináló szervezet által GeoTurPlusz – A 

Novohrad – Nógrád Geopark szisztematikus turisztikai fejlesztése címmel, a 

LEADER térségek közötti együttműködés témában benyújtandó támogatási 

kérelemben foglalt tevékenységek végzéséhez (információs tábla elhelyezése) az 

ingatlanon hozzájárul. 

Hozzájárul továbbá, hogy az ingatlanon a projektet a releváns rendeletekben 

meghatározott fenntartási kötelezettségi idő végégig üzemeltessék, az EMVA 

támogatáshoz kapcsolódó kötelező arculati elemek elhelyezésére lehetőséget biztosít. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájáruló 

nyilatkozatot kiadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Kérem a tájékoztatóm tudomásul vételét. 
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Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

beszámolóját a két testületi ülés között történt eseményekről tudomásul vette. 

 

2. Tájékoztató Endrefalva – Szalmatercs – Szécsényfelfalu Községek Körjegyzősége és az 

Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves 

teljesítéséről 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A második napirendi pontunk Endrefalva – Szalmatercs – 

Szécsényfelfalu Községek Körjegyzősége és az Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 

költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztató. A kiküldött írásos anyaggal 

kapcsolatban van kérdés? 

Papp Gábor alpolgármester: A körjegyzőségnél februári teljesítés van megjelölve. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen, mert 2013. február 28-ig még körjegyzőségként 

működtünk. 

Papp Gábor alpolgármester: A tájékoztató első oldalának alján a d) pontban szerepel téves átutalás, ez 

mit jelent, mi utaltunk tévesen valahová? 

Vincze Nikolett jegyző: Nem, egy költségvetési szerv tévesen a körjegyzőség számlájára utalt, holott a 

tartozása az önkormányzat felé állt fenn, ez került itt feltüntetésre. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, elfogadásra javaslom. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

187/2013. (XI.11.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Endrefalva – 

Szalmatercs – Szécsényfelfalu Községek Körjegyzősége és az Endrefalvai Közös 

Önkormányzati Hivatal 2013. I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót az 1. 

számú és 2. számú melléklettel együtt jóváhagyólag elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

3. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésnek I-III. negyedévi beszámolójának megtárgyalása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

   Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Harmadik napirendi pontunk az Önkormányzat 2013. évi 

költségvetésének I-III. negyedévi beszámolójának megtárgyalása. Kérdés? 

Józsa Zoltán képviselő: A helyi adókkal kapcsolatban, azon belül is a helyi iparűzési adó bevétel igen 

szép, de amint látom, még van kintlévőségünk. Ez pontosan mekkora lehet? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A költségvetésben szerepel egy tervezett összeg. 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: Minden év elején az adó- és igazgatási ügyintézővel a várható 

bevétel összegét egyeztetjük, ami évközben természetesen változhat. 

Papp Gábor alpolgármester: Temetési segélyre már 880.000 Ft-ot kifizettünk, ez rengeteg és még nincs 

is vége az évnek. 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: Igen, nagyon sokan haltak meg tavasszal. 

Deák Sándorné képviselő: Az orvosi ügyeletre kifizetett összeg is igen magas. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ez egy kötelező feladat, így a költségcsökkentésnél nem 

vehetjük figyelembe. Egyéb kérdés? Javaslom, a következő ülésre a helyi adókról tájékoztató készítését. 
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Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

188/2013. (XI.11.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek 

megfelelően elfogadja Endrefalva Község Önkormányzata 2013. évi 

költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 17 órakor távozott az ülésről. 

 

4. Szociális tűzifa programban való részvétel megbeszélése 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Már a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolóban 

is jeleztem, hogy a rendkívüli ülésünk elsődleges témája a szociális tűzifa programban való részvétel 

megtárgyalása. A mai nap meg is érkezett a hivatalos levél, hogy Endrefalva 3.835.273 forint összegű 

vissza nem térítendő egyszeri támogatást kapott 232 m
3
 keménylombos tűzifa vásárlására. Kérem a 

képviselő-testületet, hogy nyilatkozzanak a kérdésben. 

Vincze Nikolett jegyző: Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a támogatást, meg kell 

határozni a jogosultságot rendeletben. A támogatás igénylése indulhat kérelemre is, határozatot kell hozni 

a támogatásról, ki kell értesíteni a kérelmezőt, valamint az átvételről elismervény is kell. 

Holecz Sándorné képviselő: És mi alapján lehetne eldönteni a jogosultságot? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A községben 195 fő részesül lakásfenntartási támogatásban, 

329 fő gyermekvédelmi támogatásban részesül, 291 fő halmozottan hátrányos helyzetű és hátrányos 

helyzetű gyermek van, valamint 191 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül. Őket előnyben 

lehetne részesíteni. 

Vincze Nikolett jegyző: Véleményem szerint a lakásfenntartási támogatást kellene előtérbe helyezni, 

hiszen az ingatlanonként van megállapítva. Felhívom a képviselő-testület figyelmét, hogy a döntést 

rendelet formájában kell meghozni. 

Holecz Sándorné képviselő: A halmozottan hátrányos helyzetű státuszt részletesen megfogalmazza a 

törvény, több kategóriának is meg kell felelni, hogy ezt a minősítést megkapja valaki. 

Józsa Zoltán képviselő: Azt is figyelembe vehetjük, hogy gázt, konvektort, vagy vegyes tüzelésű kazánt 

használ az ingatlanban élő. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Amennyiben úgy dönt a képviselő-testület, hogy elfogadja a 

támogatást, akkor 2014. február 15-ig ki kell osztani és március 31-ig kötelesek vagyunk elszámolni a 

Magyar Államkincstár felé. 

Vincze Nikolett jegyző: Nagyon fontos, hogy meghatározza a testület, kik részesülhetnek ebben a 

támogatásban. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A 232 m
3
-t eloszthatjuk a községben lévő lakott ingatlanok 

számával és akkor mindenki kap. 

Józsa Zoltán képviselő: Javaslom a támogatás elfogadását, hiszen mindig a rongyfűtés miatt 

panaszkodunk, már minden meglévő szakhatóságot megkerestünk ennek a problémának a megoldása 

miatt, sehonnan nem kaptunk segítséget. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen, itt a lehetőség, hogy tegyünk az ügy érdekében. 

Józsa Zoltán képviselő: Szerintem fogadjuk el a támogatás, így a rongyfűtés ellen is tudunk valamit 

tenni. 

Vincze Nikolett jegyző: A Belügyminisztérium a támogatás összegét a fa megvásárlására adja, de a 

községbe is kell szállítani a fát, amelynek költsége a polgármester asszony számításai alapján közel 1 

millió forintra tehető. 
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Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ekkora mennyiséget csak az állami erdészettől lehet venni és 

ezt a községbe el is kell valahová helyezni a szétosztásig. 

Holecz Sándorné képviselő: A többszöri pakolás miatt a fa aprózódni fog, ezt is figyelembe kell venni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen, de kalodába fogjuk rakni. Viszont felügyelet nélkül 

ekkora értéket nem lehet hagyni és nincs az őrzésre kapacitásunk. 

Józsa Zoltán képviselő: Őriztetni kell. Embert, munkaerőt kell felvenni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Arra is gondoltam már, hogy folyamatosan hozzák a fát és csak 

annyit szállítsanak egy nap ki, amennyit ki tudunk osztani. 

Józsa Zoltán képviselő: Én mindenképpen a támogatás elfogadása mellett vagyok. Sokat gondolkoztam 

rajta és már eldöntöttem. A rongyfűtés ellen fel kell lépnünk és a kérelembe is bele kellene tenni, hogy 

nem fűthetnek ronggyal, mert vissza kell fizetni a fa értékét. 

Vincze Nikolett jegyző: Ilyen szankciót sajnos nem alkalmazhat a testület és azt is nehéz lenne valakire 

rábizonyítani, hogy ronggyal fűt. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A támogatás nyújtásánál a lakásfenntartási támogatás és a 

halmozottan hátrányos helyzetű szempont figyelembe vétele látszik a legkézenfekvőbbnek. 

Csonka Tímea képviselő: Mindenképpen szociális szempontot kell figyelembe venni, én a 

lakásfenntartási támogatást ebből a körből kizárnám és csak az FHT-t és a HHH-t nézném. 

Deák Sándorné képviselő: Szerintem mindenkit bele kell szorítani a jogosultak körébe. 

Csonka Tímea képviselő: Mindenki kapjon vagy senki. 

Papp Gábor alpolgármester: Szerintem is mindenkinek kapnia kell. 

Vincze Nikolett jegyző: A kérelemhez csatolni kell az igazolásokat, ha nincs elutasítható legyen vagy 

legyen hiánypótlás? 

Csonka Tímea képviselő: Két érzés fogalmazódik meg bennem. Az egyik felem mindenkinek adna, a 

másik pedig igazságtalannak érzi, hogy a szegényebbek is ugyanannyit kapnak, mint a többiek. 

Józsa Zoltán képviselő: Egy havi tiszteletdíjat fel lehetne ajánlani és a rászorultaknak plusz fát lehetne 

venni. 

 

A polgármester 17.30 órakor szünetet rendelt el, az ülés 17.40 órakor folytatódott. 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A kérelmezők összlétszámától függ, hogy mennyi fát tudunk 

biztosítani egy kérelmezőnek. 

Vincze Nikolett jegyző: A kérelem benyújtásának mi legyen a határideje? 

Józsa Zoltán képviselő: Mikor tudjuk kihirdetni? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A hírmondóban kellene tájékoztatni a lakosságot. 

Józsa Zoltán képviselő: Javaslom december közepét. 

Vincze Nikolett jegyző: Akkor december 15-ig? És a kérelmeket hiánypótoltatni is lehessen? 

Deák Sándorné képviselő: Szerintem nem kell hiánypótoltatni a kérelmeket. 

Vincze Nikolett jegyző: Tehát a kérelmek befogadási határideje december 15 legyen. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen, nincs hiánypótlás és 2014. január 15-ig el kell bírálni a 

kérelmeket. 

Papp Gábor alpolgármester: Elég két hét. 

Vincze Nikolett jegyző: A kérelmek beadási határideje 2013. december 13-a legyen, az péntek, mert a  

15-e vasárnap. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A januári hónapba úgy is kell tartanunk egy testületi ülést, 

2014. január 15-e úgy is szerda, szerintem jó lesz így. 

Józsa Zoltán képviselő: Szerintem rövidítsük az időt, november 30-ig legyen a beadási határidő és 

december 10.-ig bíráljuk el. Minél előbb el kell intézni. 

Vincze Nikolett jegyző: Szűkíthetjük a határidőt december 6-ára péntekre és január 15-ig elbíráljuk. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Maradjunk a december 13-nál és a január 15-nél. 

Vincze Nikolett jegyző: A kérelem elbírálásánál figyelembe vegyük, hogy a kérelmezőnek van-e tartozása 

az önkormányzat felé? A szociális ellátás kérelem benyújtásakor meglévő állapotát nézzük. Tehát a 

mennyiség utólag legyen meghatározva, mivel az a kérelmezők számától függ. 

Csonka Tímea képviselő: Nem döntöttünk, hogy mindenki kap-e? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A kérdés, meddig nyissuk a jogosultak körét. 
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Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete 

a tűzifa támogatásról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

5. Előterjesztés a települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására 

szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Vincze Nikolett jegyző: A 2013. december 10-ig a települési folyékony hulladék gyűjtéséről, szállításáról 

és ártalmatlanításáról a képviselő-testületnek rendeletet kell alkotnia, elkészítettem a tervezetet, továbbá a 

közszolgáltatási szerződés tervezetét. Amennyiben valamiben módosítani kívánja a testület a rendelet-

tervezetet, kérem, jelezzék. 

 

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

nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó helyi közszolgáltatásról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

189/2013. (XI.11.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek 

megfelelően elfogadja az Endrefalva Község Önkormányzata és az ÉRV 

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (képviselő: Ritter Géza 

vezérigazgató, székhely: 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.), mint közszolgáltató 

között létrejövő közszolgáltatási szerződést az Endrefalva közigazgatási területén 

keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési 

közszolgáltatásra és a háztartási szennyvíz ártalmatlanítására. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közszolgáltatási 

szerződést aláírja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

Több hozzászólás nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 18 
15

 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes      Vincze Nikolett 

polgármester                                                                                   jegyző 


