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Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és a Hivatal dolgozói ezúton
kívánnak mindenkinek boldog, sikerekben, szerencsében gazdag boldog újévet!

Az elmúlt időszakról röviden
Jubiláló véradók
2010. november 26-án került sor a jubiláló véradók ünnepségére Szécsényben, amelyet Endrefalva Község Önkormányzata 12.000 Ft-tal támogatott. A Magyar Vöröskereszt munkatársai és segítői a jubiláló véradókat egy színvonalas műsorral, ajándékokkal és vacsorával várták, hogy ezzel is megköszönjék a rendszeres véradók önzetlen segítségét.
Endrefalváról 3 jubiláló véradó volt érintett.
20-szoros véradók: Fejesné Papp Katalin (Csurgó út 51.) és Oláh Vencel (Május 1. út 21.) és 40-szeres véradó volt
Sümegi Zsuzsanna (Besztercebánya út 119.) Minden véradónak köszönjük az önzetlen segítséget, a jubiláló véradóknak pedig gratulálunk!
Idősek karácsonya
Karácsonyi műsorral kedveskedtek az endrefalvai Idősek Klubjának tagjai és dolgozói egymásnak 2010. december 19én vasárnap délután. A rendezvényre Varga Krisztina, a Nógrád Megyei Közgyűlés tanácsnoka, egy láda naranccsal
érkezett, hogy „a vitaminbomba” őrizze meg ebben a hidegben az idősek egészségét. A műsort követően a dolgozók
kis ajándékokat osztottak a jelenlévőknek. A jó hangulatú beszélgetés és a sütemények elfogyasztása után, mindenki
örömmel, melegséggel telve indult haza.
„Madarak karácsonya”
December 20-án az Óvodában is karácsonyi műsorral kedveskedtek a gyerekek a meghívott felnőtteknek, majd közösen díszítették fel az intézmény karácsonyfáját. A műsor után a csoportszobába visszaérkező gyerekek körbeülték a sok
karácsonyi ajándékot és együtt próbálták ki az újdonságokat.

A téli szünet előtti napok az iskolában
2010. december 20-án az általános iskolában karácsonyi ajándékként a békéscsabai Bibuci Színház kedveskedett a tanulóknak a Póruljárt krampusz című zenés mesejátékkal, amelyet nagy örömmel fogadtak a gyerekek.
Az általános iskolában minden év decemberében - így most is, immár negyedik alkalommal - kigyulladtak az adventi
fények, gyertyák és a gyerekek rövid műsora, megemlékezése jelezte a karácsonyi készülődés, várakozás időszakát.
Az utolsó tanítási napon közös ünneplésre gyűlt össze az iskola közössége. A feldíszített fa alá minden osztály letette a saját ajándékát. Egy
szép dallal, jelenettel, verssel, zenével, betlehemi játékkal kedveskedtek egymásnak. A szülők és a pedagógusok közös dallal lepték meg az
ünneplőket. Az iskola díszbe öltözött, mézeskalács és fenyőillat töltötte
be a tantermeket, karácsonyi rajzok, képeslapok, szalvéták kiállított
gyűjteménye és a gyerekek által készített apró ajándékok tették még
szebbé az ünnepet. A tanulóknak szaloncukorral, gyümölccsel kedveskedett az önkormányzat, a kisebbségi önkormányzat, a szülői munkaközösség és Oláh Ferenc vállalkozó.
Falukarácsony
A község önkormányzata, az általános iskolás gyermekekkel és az idősek klubjának gondozottjaival, dolgozóival az idén is megrendezte a község lakói számára
a Falukarácsonyt. Idén a templom adott otthont az ünnepségnek, amely után a képviselő-testület tagjai és a
hivatal dolgozói szaloncukorral és forró teával kínálták meg a jelenlévőket. Az életnagyságú betlehem készítőinek ezúton is köszönjük munkájukat!
Aktualitások röviden



Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Endrefalva Községért Alapítvány kuratóriumának
2010.október 27-én az alapító okirat által meghatározott időtartamra az alábbi személyeket választotta: Murányiné
Percze Éva – kuratórium elnöke, Deák Sándorné – kuratóriumi tag, Tőzsérné Dudás Erika – kuratóriumi
tag. Az új kuratóriumi tagoknak ezúton is gratulálunk, munkájukhoz sok sikert kívánunk!
Ezúton is kérünk mindenkit – lehetőségeihez mérten – támogassák adójuk 1 %-val az Alapítvány céljait! Adószám:
19161017-1-12



Kristóf Edit körjegyzőnk megpályázta és elnyerte az Őrhalom – Csitár – Iliny Községek Körjegyzőségének körjegyzői állását, így kérte végleges áthelyezését. 2010. november 15-én Endrefalva, Szalmatercs és Szécsényfelfalu
községek Képviselő-testületei együttes ülésükön az áthelyezéshez hozzájárultak, majd a kiírt pályázaton november
30-án Vincze Nikolettet választották határozatlan időre körjegyzőnek, akit a hatáskörébe tartozó ügyekkel hétfőn,
szerdán, pénteken ügyfélfogadási időben lehet keresni.



Az előző Hírmondóban már felhívtuk a lakosság figyelmét a rongyfűtés veszélyeire. A körjegyző, minden vállalkozónak figyelmeztető levelet küldött ki, hogy amennyiben veszélyes hulladékot adnak a lakosság számára illetve tüzelési célra rongyot adnak a lakosoknak, eljárást kell kezdeményeznünk a vállalkozás ellen. A képviselő-testület a 2010. év utolsó ülésén úgy döntött, hogy rendőrségi feljelentést tesz a ronggyal tüzelők ellen. A polgármester és a körjegyző meg is tették az első lépéseket, így - a szécsényi rendőrkapitány ígéretéhez híven -, amennyiben bejelentés érkezik a hivatalba, a rendőrséggel együtt lépünk fel a bejelentett személy ellen. Amennyiben a helyszínen megállapítást nyer, hogy a lakos ronggyal tüzel, a rendőrség eljárást indít ellene, és a rongyokat lefoglalja.
Kérjük, amennyiben valakinek információja van arra vonatkozóan, hogy a ronggyal tüzelők, honnan szerzik be a
veszélyes anyagot, tegyenek bejelentést a Hivatalban.
 Az 50 óra iskolai igazolatlan hiányzás következményeképp már több családnál felfüggesztésre került az
iskoláztatási támogatás és védelem alá került a gyermek. Továbbra is kérjük a szülőket, hogy az iskola előzetes
jelzéseit vegyék figyelembe, ne csak akkor figyeljenek gyermekeikre, amikor a támogatás már felfüggesztésre kerül.



Kiállítás Endrefalván. Molnár Jacqueline, Spanyolországban élő művész gyermekkönyv illusztrációiból nyílt
kiállítás 2011. január 13-án az általános iskola galériájában. A megnyitó után az alkotó rendhagyó rajzórán találkozott a tanulókkal, ahol a kollázs technikával ismertette meg őket, amit ő is szívesen alkalmaz munkáiban. A tárlatot
február végéig tekinthetik meg az érdeklődők.



Sajnos helyhiány miatt több gyermeket nem tudtunk felvenni ősszel az óvodába. Nem szerettük volna viszont,
hogy a gyermekek a fejlődésben megakadjanak, visszaessenek, valamint segíteni szerettünk volna a szülőknek a
gyermekelhelyezésben. Hosszas egyeztetések következtében ajánlottuk fel a Gyerekház szolgáltatásait, ahol
olyan ellátást biztosítunk, amelyet a gyermek az óvodában kapna. Ez viszont nem mentesíti a gyermeket a
jövőbeni óvodábajárástól, valamint nem jogosult a szülő az óvodáztatási támogatásra sem, hiszen a támogatásra való jogosultságot akkor lehet megállapítani, ha a szülő a gyermekét annak az évnek az utolsó napjáig beíratta
az óvodába, amelyben a gyermek a negyedik életévét betöltötte.



2010. december 23-án megtartotta évzáró taggyűlését a Polgárőr Egyesület, akik kérik, csatlakozzanak hozzájuk, akik megbízhatóak és szívesen áldoznának szabadidejükből azért, hogy a közbiztonság javuljon településünkön.



Új ügyfélfogadás a Hivatalban. Ezt követően a hivatal minden nap elérhető a lakosok számára, ugyanis az új
ügyfélfogadási rend szerint hétfőtől-péntekig 8-12 óráig fogadják az ügyfeleket a dolgozók. Reméljük az átállás
zökkenőmentes lesz. Kérjük az ügyfélfogadási idő betartását!



Hrúz Istvánné, Erzsike a Hivatal pénzügyi főmunkatársa 42 év munkaviszony után kérte a felmentését.
Ezúton köszönjük neki eddigi munkáját és kívánunk neki boldog és örömteli nyugdíjas éveket! A megüresedett státusz betöltése érdekében pályázat került kiírásra, amely a www.kozigallas.gov.hu, valamint a www.endrefalva.hu
oldalon érhető el, valamint a feltételekről érdeklődni lehet a Hivatalban.



Az ÉMOP 3.1.3. komplex településfejlesztési beruházás keretében a kultúrház és ravatalozó felújítási munkálatai az időjárásnak és évszaknak megfelelően folynak.
Elkészült a faluközpontban a két buszmegálló, de sajnos szinte rögtön megrongálta valaki, aki ellen feljelentést tett
az önkormányzat a rendőrségen.



Változtak az ivóvíz- és a szennyvíz díjak. Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2011. évben a lakossági fogyasztók részére az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. által végzett ivóvíz-szolgáltatás díja: 403
Ft/m3 + ÁFA, míg a szennyvíz-csatornaszolgáltatás díja: 386 Ft/m3+ ÁFA. A csatornaszolgáltatási díjat terheli
a külön jogszabályban meghatározott számítás szerinti vízterhelési díj, mely 2011-re 9,20 Ft/m3.



A lakásfenntartási támogatás a szociális törvény szerint a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az
általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A lakásfenntartási támogatások elbírálása korábban a Szociális Bizottság feladatkörébe tartozott. Mivel a Bizottságot a képviselő-testület megszüntette, a lakásfenntartási támogatás elbírálását a testület a polgármester hatáskörébe
utalta a gyorsabb ügyintézés érdekében. (Így nem kell megvárni a soron következő testületi üléseket.) A támogatást - a törvényben foglalt feltételek fennállása esetén - egy évre lehet megállapítani. A támogatás mértékét az egy
háztartásban élők száma, azok összjövedelme, a lakás nagysága, és a lakásfenntartási költségek mind befolyásolják.
Ezúton hívjuk fel a lakosok figyelmét, hogy lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.



Gázóra lopás. A Közösségi Ház melletti gázórát ismeretlen elkövetők eltulajdonították. A lopásból komoly baj
is származhatott volna, így azonnal intézkedni kellett. A szolgáltató új gázórát csak a rendőrségi feljelentést
követően tudott felszerelni. Mivel a gázóra egyedi azonosítóját a rendőrségnek megadtuk, a nyomozás során
körözést rendeltek el a gázórára.
 Sajnos karácsony előtt több fenyőfa tetejét levágták a temetőben. Az elkövetők ellen feljelentést tettünk a
rendőrségen. Akinek bármilyen információja van, kérjük, ossza meg velünk, hogy el tudjunk járni azokkal szemben, akik már a temetőben lévő értékeket sem tisztelik.



A kóbor ebek egyre nagyobb problémát jelentenek a településen. Az elmúlt hetekben egy kutyaharapás is történt. A kóbor állatok befogása, a befogott állatok elszállítása, a kötelező 14 napi tartása, szükség szerint életük kioltása és az állati tetemek ártalmatlanítása igen költséges (közel 20.000 Ft/eb). A képviselő-testület azonban úgy
döntött, hogy egyre veszélyesebb helyzetet teremtenek az ebek a településünkön, így 200.000 Ft-ot különített
el a 2011. évi költségvetésben szereplő szociális keret (átmeneti segély) terhére.



Az önkormányzat nyilvántartása szerint Endrefalván 67 főnek van éven túli gépjárműadó tartozása. A gépjárműadóról szóló törvény rendelkezésére, mely szerint amennyiben az adóalany adótartozása az egy évi adótételt
meghaladja, és a közúti közlekedési nyilvántartásban újabb adóalanyt a közlekedési igazgatási hatóság nem tüntetett fel, az adóhatóság kezdeményezheti a gépjárműnek a forgalomból való kivonását.
Minden éven túli tartozónak kiküldünk egy felszólító levelet, amelyben felhívtuk a figyelmet, hogy amennyiben a
fennálló tartozását - a felszólítás kézhezvételét követő 30 napon belül - nem rendezi, elindítjuk a gépjármű forgalomból történő kivonását. (Az Okmányiroda tájékoztatása alapján a forgalomból kivont gépjármű visszahelyezésének jelenlegi díja 10.900 Ft.) kérjük a tartozások minél előbbi rendezését!



2011. januártól életbe lépett a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program.
A közfoglalkoztatás típusai
• Önkormányzati rövid időtartamú közfoglalkoztatás (napi 4 órás munkaidő). A települési önkormányzatok mindennapi közfeladatai ellátását segítő támogatás. Az aktív korú, nem foglalkoztatott, bérpótló juttatásra
jogosultak napi maximum 4 órás munkaidőben, legalább 2 hónap, legfeljebb 4 hónap időtartamig foglalkoztathatóak ebben a közfoglalkoztatási formában, amelyért a minimálbér, illetve a garantált bérminimum felének
megfelelő összegű munkabérben részesülhetnek.
• Önkormányzati huzamosabb idejű közfoglalkoztatás (napi 6 – 8 órás munkaidő). Közérdekű célok programszerű támogatása. A közhasznú munkavégzés támogatása helyett a települési önkormányzatok pályázati
úton kaphatnak támogatást kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt közfeladataik ellátásához.
• A vállalkozások közmunka támogatása. A kis- és közepes vállalkozások a munkaügyi központ kirendeltségéhez benyújtott pályázat alapján kaphatnak támogatást, ha bérpótló juttatásra jogosult álláskeresőt foglalkoztatnak. A támogatás csak az előző évi statisztikai állományi létszámhoz viszonyítva többletfoglalkoztatásra
igényelhető. A támogatás legfeljebb 12 hónap időtartamú foglalkoztatáshoz nyújtható, melynek mértéke elérheti a munkabér és járulékainak 70%-át



Megszűnik a rendelkezésre állási támogatás (RÁT) és helyette bérpótló juttatás (BPJ) lesz. Ennek
összege megegyezik a jelenlegi RÁT összegével, azaz a mindenkori öregségi nyugdíj minimuma, 28.500 forint.
Lényeges változás, hogy 2011-ben legalább 30 nap munkaviszonnyal kell rendelkeznie annak, aki a rákövetkező évben, 2012-ben bármilyen ellátásban szeretne részesülni. Ha valakinek nincs meg a 30 nap munkaviszonya, ezt a feltételt úgy is lehet teljesíteni, hogy hat hónapig munkaerő-piaci képzésben, programban vesz részt. A
jogosultsági feltételek között szerepel továbbá a saját lakókörnyezet rendben tartási kötelezettség, mert aki
a lakókörnyezetét nem tartja rendben, az nem lesz jogosult ellátásra. A munkanélküliek emellett ez évtől kötelesek lesznek elfogadni a munkaügyi szervezet által felajánlott bármilyen munkát, s nemcsak a végzettségüknek megfelelő vagy annál egy fokozattal alacsonyabb szintű állásokat.



Árvízi - belvízi védekezés: Közfoglalkoztatás átalakulása miatt jelenleg nincsenek közmunkások,
akik bevonhatóak lennének a szélsőséges időjárás miatt kialakuló katasztrófa elhárításába, ezért kérem a lakosságot, hogy ilyen helyzetben a hangos híradón keresztüli felhívásomra minél többen vegyenek részt a védekezési és
elhárítási munkákban.
Csóriné Botyánszki Ágnes
polgármester

Vincze Nikolett
körjegyző

