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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 11-én 17
00

 órakor, az 

Endrefalva Község Önkormányzatának nagytermében megtartott 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 

Vincze Nikolett jegyző 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó (21.00 – 21.10 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 17
00

 órakor 

megnyitja. Jegyzőkönyv-vezetőnek javasolja Csóri Boglárka Anitát. Javasolja a szociális ellátásokról 

szóló előterjesztést felvenni a napirendi pontok közé. 

 

Napirendi javaslat: 

 

1. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

2. A képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

3. Előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

4. Előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

5. Előterjesztés szabályzatok elfogadására 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

6. Egyebek 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

7. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójára 

beérkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés keretein belül) 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

8. Egyéni kérelmek (zárt ülés keretein belül) 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

 

Módosított napirendi javaslat: 

 

1. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

2. A képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

3. Előterjesztés új Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadására 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

4. Előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

5. Előterjesztés szabályzatok elfogadására 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
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6. Új szociális rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Vincze Nikolett jegyző 

7. Egyebek 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

8. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójára 

beérkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés keretein belül) 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

9. Egyéni kérelmek (zárt ülés keretein belül) 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

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 közfoglalkoztatási szerződést megkötöttük 46 főre, ebből 45 

fő képzésben fog részt venni 1 főt pedig segédmunkás munkakörben alkalmazunk. Alapkompetencia 

képzésen 30 fő vesz részt, 15 fő pedig ápolói képzésen. Öt főt pedig a megszokott feladatok elvégzésére 

vettünk fel. A mezőgazdasági munkát végzők továbbra is állományban vannak, viszont a többiek feladata 

és foglalkoztatása megszűnt. A start programot egyenlőre nem indítják. A Szécsény Kistérség 

Önkormányzatainak Többcélú Társulásának megszűnését követő vagyonfelosztás megtörtént, ebből 

Endrefalva 1.275.124 Ft-ban részesült. Az önkormányzati épületek belső világításának korszerűsítését 

2003-ban végrehajtottuk, eddig az eszközöket béreltük, a lízing cég 50.000 Ft értékben megvásárlásra 

kínálja, amelyet elfogadunk. Az ÁNTSZ is tartott ellenőrzést a védőnői szolgálatunknál. A zárható 

íróasztalt és a fekvőhelyek hiányát kifogásolták. Az Alapszolgáltatási Központnál építésügyi ellenőrzés 

lett volna, de nem jött végül a hatóság. A kivitelező kezdeményezte a megvalósítási határidő 

hosszabbítását. A kátyúzásra is kértem ár ajánlatott 58.000 Ft/tonna és nekünk 20 tonna kell. A Csurgó 

utat mindenképpen ki kell javítanunk. 

Deák Sándorné képviselő: A közútkezelőtől kint voltak megtekinteni a Rákóczi út, valamint a 

Besztercebánya út járdaszigeteknél az útszakaszok állapotát. Javasolták, hogy az önkormányzat is tegyen 

bejelentést az útra vonatkozóan, hogy nem alkalmas közúti forgalomra az állapota miatt. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Tájékoztassuk a közútkezelőt, hogy már több lakossági 

bejelentés is érkezett a Rákóczi és a Besztercebánya út miatt. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

190/2013. (XII.11.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Május 1. út, a Besztercebánya út és a Rákóczi út állapota miatt jelzéssel él a közút 

kezelője, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felé és kéri az utak állapotának 

megvizsgálását, hogy azok minősége, vastagsága, állapota a forgalomnak megfelel-e, 

valamint kéri a szükséges felújítások elvégzését az utak rendbetételét. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 
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Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A két ülés között hírmondót is készítettünk, amelyben többek 

között tájékoztattuk a lakosságot a szociális tűzifa igénybevételének feltételeiről. Az említettek, valamint 

a start program egy részének lezárása miatt (leszámolások) a megszokottól jóval nagyobb 

ügyfélforgalommal kellett megbíróznunk. Megkezdődtek a projekt ötletek adatbázisba történő 

összegyűjtése. A projektek közé állítottuk a következőket: a játszótér bővítését, felújítását; a babaton 

játszótér kialakítását; piactér kiépítése; a hivatal épületének felújítása, művelődési ház épületébe 

megfelelő eszközök vásárlása (pl. hangosítás, székek); a Csurgó, Vosztok és Dankó Pista utak felújítása. 

Javasoltam még a projektek közé az irodaépület átalakítását, az óvoda épületének bővítését, de ezek 

nagyobb beruházások. A sport pálya felújítása, szabadidő központ, vizes blokk kiépítése, valamint sport 

felszerelések vásárlása. December 20-ig kell a projekt ötleteket feltölteni. Endrefalva 300.000 Ft-ot kapott 

a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatás döntése 

alapján. December 20-án tartjuk a tervek szerint a Falukarácsonyi ünnepséget, mindenkit szeretettel 

várunk. 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

beszámolóját a két testületi ülés között történt eseményekről tudomásul vette. 

 

2. A képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A második napirendi pont a képviselő-testület 2014. évi 

munkatervének elfogadása, amelynek tervezete kiküldésre került a testület számára. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

191/2013. (XII.11.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervét 

a melléklet szerint elfogadja. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület munkájának előkészítésében 

érdekelteket a munkatervben foglaltakról tájékoztassa. 

(A munkaterv a határozat melléklete.) 
 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

3. Előterjesztés új Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadására 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A harmadik napirendi pont a szervezeti és működési szabályzat 

módosítása lett volna, de annyi módosítás vált szükségessé, hogy az átláthatóság kedvéért új SZMSZT 

készítettünk elő. Az előterjesztés a képviselő-testület megkapta. 

Vincze Nikolett jegyző: A rendelet 2014. január 1-től fog hatályba lépni. Nagyon sok változás történt és 

egyszerűbb volt egy új SZMSZ-t alkotni, mint a régit módosítani. 
 

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

nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete 

a Szervezeti és Működési Szabályzatról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 



 5 

 

4. Előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatással kapcsolatban van kérdés? 

Deák Sándorné képviselő: A lakosság fog új szemétgyűjtő edényeket kapni? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az új társulás egyik célja a kisebb szemétgyűjtőedények és a 

szelektív hulladék gyűjtés bevezetése. 

Vincze Nikolett jegyző: 2015-től valósulhat meg a szelektív hulladékgyűjtés, a gyűjtőedényeket a 

lakosoknak kell pótolni és tisztán tartani. 

Papp Gábor alpolgármester: Az előterjesztés azon pontja, amely a gyűjtőedények kihelyezéséről szól, 

módosításra szorul. Szerintem az intézmények esetében a 18 órát követő kihelyezés nem megoldható, 

hiszen legkésőbb 17 óráig dolgoznak. 

Vincze Nikolett jegyző: Módosítatjuk 16 órára. 

Papp Gábor alpolgármester: A másik a 16. § (8) bekezdésében a legfeljebb 90 napig mentesülés a 

közszolgáltatás díja alól. A mentesülés okát 30 nappal korábban be kell jelenteni. 

Vincze Nikolett jegyző: Utána kérdezek, hogy a 30 nap lehet-e kevesebb, a 90 nap meg hosszabb idő. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az előterjesztés előtt található nyilatkozatot szeretném a 

képviselő-testülettel együtt kitölteni. 

 

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

nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

22/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete 

a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

5. Előterjesztés szabályzatok elfogadására 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Vincze Nikolett jegyző: A közös hivatal szabályzatai elkészültek. Kérem a képviselő-testületet határozzon 

annak elfogadásáról. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

192/2013. (XII.11.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek 

megfelelően elfogadja az Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatát és az annak mellékleteit képező szabályzatokat. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

A polgármester 19 
05

 órakor szünetet rendelt el, az ülés 19 
15

 órakor folytatódott. 
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6. Új szociális rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Vincze Nikolett jegyző 

 

Vincze Nikolett jegyző: A jelenlegi szociális rendeletünkben, olyan elemek találhatók, amelyek már nem 

a mi hatáskörünkbe tartoznak. Egy teljesen új rendeletet alkottunk. 

Holecz Sándorné képviselő: Az SzCsM rendelet 1. számú melléklete már nem hatályos. Javaslom, hogy 

a környezettanulmányt végzők közül a családgondozót vegyük ki. 

Vincze Nikolett jegyző: Ez csak a rendelet tervezet bármely paragrafust módosíthatja a testület, például az 

önkormányzati segély összege is lehet egy fix összeg. 

Homoki Gábor képviselő: Javaslom, hogy 5.000 Ft legyen az összeg, kivéve a természeti kár és 

haláleseteket 

Vincze Nikolett jegyző: A rendeletet évközben is módosíthatja a képviselő-testület, ha a gyakorlatban 

valami nem várt probléma merülne fel, vagy az összegeket növelni szeretné. 

Deák Sándorné képviselő: Javaslom, hogy az említett fix összeg 4.000 Ft legyen. 

Vincze Nikolett jegyző: Halál esetnél maradjon a 20.000 Ft? 

Holecz Sándorné képviselő: Igen, ahogy eddig is volt. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az elemi kár, természeti csapás esetén az önkormányzati 

segély összegét csökkentsük és javaslom, hogy mivel ritkán fordul elő községünkben a rendkívüli 

méltánylást érdemlő esetek közé csoportosítsuk át. 

Vincze Nikolett jegyző: Elemi kár, természeti csapás esetén 10-30.000 Ft –ra módosítsuk? 

Deák Sándorné képviselő: Szerintem így már megfelelő lesz. 

Vincze Nikolett jegyző: Az önkormányzati segély igénybe vehető maximumát is meg kell határozni, az 

előterjesztésben ez az összeg 50.000 Ft. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Csökkentsük 30.000 Ft-ra. 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a javasolt módosításokat követően 6 igen 

szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

7. Egyebek 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

A) A 2013. év helyi adók teljesítéséről szóló tájékoztató 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az előző testületi ülésen kérte a képviselő-testület, hogy 

tájékoztassuk a testületet a 2013. évi helyi adók teljesítéséről. A kiküldött anyagban a tájékoztató 

megtalálható volt, van kérdés? 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Vincze Nikolett jegyző beszámolóját a 2013. év 

helyi adók teljesítéséről szóló tájékoztatását tudomásul vette. 

 

B) KARITÁSZ-ról tájékoztatás 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A KARITÁSZ csomagosztásához szolgáltatott az 

Alapszolgáltatási Központ a hónap elején adatot, várhatóan a jövő év elején valósulhat meg az újabb 

élelmiszersegély osztás. 

Vincze Nikolett jegyző: A korábbi nyilatkozatok használhatók? 

Holecz Sándorné képviselő: Igen. 
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C) Óvodai zárva tartás megvitatása 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A megbízott intézmény vezető kéri a képviselő-testület 

hozzájárulását az Endrefalvai Napsugár Óvodában az intézmény 2013. december 23-tól 2013. december 

31-ig, valamint 2014. január 2.-án és 2014. január 3.-án nyitva tartásának szüneteltetéséhez. Kérelméhez a 

szülői nyilatkozatokat is csatolta. Ez alapján a szülők nem igénylik az óvodai ellátást az említett napokon. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

193/2013. (XII.11.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Endrefalvai Napsugár Óvoda zárva tartásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, 

hogy az óvodai ellátást 2013. december 23-tól 2014. január 5.-ig – az iskolai téli 

szünidő időtartamára, a szülői igényeket figyelembe véve - a megbízott intézmény 

vezető előterjesztésének megfelelően szünetelteti. 

A testület felhatalmazza az óvodavezetőt, hogy erről a szülőket tájékoztassa. 

 

Felelős: intézményvezető 

Határidő: értelemszerű 

 

Több hozzászólás nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 21 
00

 órakor bezárta és zárt ülés keretein 

belül folytatja az ülést. 

 

K.m.f. 

 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes      Vincze Nikolett 

polgármester                                                                                   jegyző 


