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HIRDETÉS!!!
KÉRJÜK „MÓKUST ÉS RAJONGÓIT”, 

HA ARRA VOLT IDEJÜK, 
HOGY A BUSZMEGÁLLÓBAN LÉVŐ PADOKAT ÖSSZEFIRKÁLJÁK, SZÁNJANAK 
IDŐT EGY BESZÉLGETÉSRE ÉS KERESSENEK MEG MINKET A HIVATALBAN!

Aktualitások röviden
Ebek kötelező oltása
Az ebek veszettség elleni kötelező védőoltására április 7-én került sor, melyen mind-
összesen 47 kutya lett beoltva, valamint 22 ebnek otthoni oltást igényeltek.  Felhív-
juk  a  figyelmet,  hogy  a  veszettség  elleni  védekezés  részletes  szabályairól  szóló 
164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet szerint, az állattartó többek között köteles:
a) minden 3 hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen saját költségén az állat ál-
lat-egészségügyi  felügyeletét  ellátó magánállatorvossal  beoltatni az alábbiak sze-
rint:

- a 3 hónapos kort elérteket 30 napon belül,
- az első oltást követően 6 hónapon belül,
- ezt követően évenként;

b) az oltási könyvet megőrizni, azt állat-egészségügyi hatóság felszólítására bemu-
tatni, illetve tulajdonátruházás esetén az új tulajdonosnak átadni,
c) az oltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást végző állatorvostól 8 
napon belül az oltási könyv pótlását kérni.
Az ebek pótoltására 2011. május 5-én kerül sor. Kérjük az ebtulajdonosokat, hogy tegyenek eleget kötelezettségüknek, 
a lakosság egészsége és a büntetés elkerülése érdekében! Amennyiben ezt nem teszik meg, jelezni fogjuk az állat-egész-
ségügyi hatóság felé, aki a kötelező oltás elmulasztását pénzbírsággal bünteti!

A bírság miatt is kivonhatják az autókat a forgalomból
A minimum harmincezres bírság mellett további, több tízezres költsége lesz azoknak az autósoknak, akik nem fizetik be ma-
guktól, határidőre a büntetést. Januárban ugyanis úgy szigorították a szabályozást, hogy 7 közlekedési szabályszegésnél, példá-
ul gyorshajtásnál, piros lámpánál, szabálytalan parkolásnál a fizetési határidő lejárta után már nemcsak behajtják a bírságot, ha-
nem az autót is kivonják a forgalomból.
Kérjük, azokat, akik tájékoztatást kapnak Hivatalunktól, hogy bírságuk adók módjára történő behajtását rendelték el, 
tegyenek eleget fizetési kötelezettségüknek, mert a következő lépés a gépjármű- kivonatás lesz.
A gépjármű-kivonatását hivatalból továbbra is elindítjuk azoknak, akiknek éven túli gépjárműadó tartozása van, így 
kérjük, aki március 15-ig nem rendezte az adótartozását, mihamarább tegye meg!

Új dolgozó a hivatalban
2011. február 1-től – 6 hónapos próbaidővel - Csóri Boglárka Anita került kinevezésre a megüresedett igazgatási és adóügyi  
ügyintéző státuszba. Munkájához sok sikert kívánunk! Kér-
déseikkel forduljanak hozzá is bizalommal!
Változtak az étkezési térítési díjak
Az önkormányzati dolgozók részére az ebéd térítési díja 389 
Ft/nap + Áfa.
Külső étkezők részére (vendégétkeztetés) a fizetendő térítési 
díj 416 Ft/nap + Áfa.
Az óvodában továbbra is térítésmentesen étkezhetnek a 
gyermekek.

A szociális étkeztetésben részesülők számára:
Jövedelemhatár (Ft/hó) Étkezés

0 – 42.700 143 Ft/nap+ áfa
42.751 – 57.000 192 Ft/nap + áfa
57.001 – 71.250 246 Ft/nap + áfa
71.251 – 85.500 304 Ft/nap + áfa
85.501 – 99.750 336 Ft/nap + áfa
99.751- 454 Ft/nap + áfa

Jövedelemhatár (Ft/hó) Kiszállítás
0 – 71.250 20 Ft/nap+ áfa
71.251 – 40 Ft/nap + áfa



Az iskolában is változatlan maradt a kedvezményre nem jogosultak térítési díja.

Talajterhelési díj
A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és 
helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt  
szennyvíztározót is, alkalmaz.
Felhívjuk a talajterhelési díjat fizetők figyelmét, hogy aki nem adta be bevallását, valamint nem fizette meg a díjat 2011. márci-
us 31-ig az minél előbb tegye azt meg. Az általános szabály, mely szerint nem elég megfizetni, a bevallást is el kell készíteni, 
erre a kötelezettségre is vonatkozik. 

Bérpótló juttatás feltétel lett a lakókörnyezet rendbentartása
A szociális törvény módosítása az aktív korúak ellátása között új ellátási formaként bevezette az ún. bérpótló juttatást (BPJ) a 
rendelkezésre állási támogatás (RÁT) helyett.
A módosított törvény előírta a települési önkormányzatoknak, hogy rendeletükben a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb  
feltételeit előírja. Eszerint a Képviselő-testület szabályozhatta azokat az elvárásokat, amelyek az igénylő lakókörnyezete rende-
zettségének biztosítására vonatkoznak. Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi elvárásokat fogal-
mazta meg az ellátás feltételeként:
A bérpótló juttatást kérelmező, valamint az ellátás jogosultja köteles biztosítani lakókörnyezetének rendben tartását,  így 
különösen köteles az általa életvitelszerűen lakott ingatlan:
- előtti területet az útpadkáig tisztán tartani,
- előtti árok, nyitott csatorna, folyóka, áteresz tisztántartásáról, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról 
gondoskodni,
- előtti területet, valamint az ingatlan udvarát, gyom-, gaz- és parlagfű-mentesen tartani,
- terültén tartott ebet, ebeket zárt helyen, körbekerített területen vagy kennelben tartani,
- környezetét hulladékmentesen, tisztán tartani,
- területén, valamint az ingatlan előtti területen lévő járda hó- és jégmentesítését elvégezni,
- területén környezetszennyező anyaggal (műanyag, rongy, stb.) történő fűtéstől, tüzeléstől, nyílt égetéstől tartózkodni.
A lakókörnyezet rendben tartását ellenőrizni kell, ennek gyakoriságát, eljárási módját, az ellenőrzésben részt vevők körét is 
szabályozták a helyi rendeletbe.
Amennyiben  bejelentés és annak helyszíni ellenőrzése során, vagy hivatalos tudomásszerzés alapján  megállapításra kerül, 
hogy a rendeletben megállapított rendezett lakókörnyezetre vonatkozó feltételek nem teljesülnek, abban az esetben  a 
kérelmezőt, illetve a jogosultat annak teljesítésére megfelelő, de legalább ötnapos határidő kitűzésével a körjegyző - az elvég-
zendő tevékenységek konkrét megjelölésével - felszólítja.
A helyszíni ellenőrzésre a körjegyző által kijelölt köztisztviselő jogosult. Amennyiben a kérelem benyújtója, az ellátásra jogo-
sult a felszólítás ellenére nem tesz eleget az előírtaknak, úgy a bérpótló juttatást nem lehet megállapítani, illetve a már megálla-
pított ellátást meg kell szüntetni.
Ezúton hívjuk fel minden BPJ-ben részesülő ingatlantulajdonos és -használó figyelmét, hogy az ellenőrzés előtt tegyék 
rendbe a fentieknek megfelelően lakókörnyezetüket, különben az ellátást nem tudjuk megállapítani, vagy meg kell azt 
szüntetnünk.

Lakcímnyilvántartások
A népességi adatok áttekintése során kiderült, hogy nagyon sokan nem teljesítik legalapvetőbb állampolgári kötelességüket a 
lakcímbejelentést. Sokan sajnos nem módosítják lakcímüket, ha másik ingatlanba költöznek.
Törvény szerint mindenki köteles beköltözés vagy kiköltözés után 3 munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodá-
si helyének címét a települési önkormányzat jegyzőjének nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni.
A jogszabály szerint:
- a polgár lakóhelye: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él.
- a polgár tartózkodási helye: annak a lakásnak a címe, ahol - lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül - 3 hónapnál 
hosszabb ideig tartózkodik.
Ezúton hívjuk fel mindenki figyelmét, hogy aki a lakcímbejelentésre előírt rendelkezéseknek nem tesz eleget, szabály-
sértést követ el és 30.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Kereskedők figyelem
Ezúton hívjuk fel azon vállalkozók, vállalkozások figyelmét, akik kereskedelmi tevékenységet kívánnak folytatni, hogy a keres-
kedelmi tevékenység végzésére irányuló szándékot be kell jelenteni az önkormányzatnál. A bejelentést követően, ha az megfe-
lel  a jogszabályi  előírásoknak, a  kereskedő megkezdheti  a tevékenység folytatását. Bizonyos termékek  továbbra is kizáró-
lag működési engedéllyel rendelkező üzletben forgalmazhatóak, míg más termékek forgalmazása csak bejelentési kötelezettsé-
get von maga után.
A kereskedő a nyilvántartás tartalmát érintő adatváltozást - cégnév, székhely, cégjegyzék szám, egyéni vállalkozó nyilvántartási  
szám, kistermelő regisztrációs szám, statisztikai számjel, üzlet elnevezésének változása, új termékek felvétele – haladéktalanul, 
illetve az üzlet nyitvatartási idejében bekövetkező változást az azt megelőző 8 napon belül írásban köteles bejelenteni hatósá -
gunk felé. A módosítás bejelentése illetékköteles.



A kereskedelmi tevékenység megszüntetését a kereskedő köteles hatóságunknak haladéktalanul bejelenteni, amennyiben műkö-
dési engedéllyel rendelkezik annak egyidejű visszaadásával.
Bejelentés köteles tevékenység esetén 2.200.- Ft, működési engedély kiadása esetén 10.000.- Ft, és a működési engedély módo-
sítása esetén 3.000-Ft az illeték.
Amennyiben a tevékenység, vagy az adatváltozást a kereskedelmi tevékenységet végzők elmulasztják bejelenteni, 50.000 
Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújthatóak.

Határidők
A gépjárműadó pótlékmentes befizetésének határideje március 16. volt.
A talajterhelési díj bevallása és befizetésének határideje március 31. volt.
A mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásának igénylési határideje április 30-án lejár.
Az aktív korúak ellátására való jogosultságot Hivatalunknak szintén április 30-ig kell felülvizsgálnia, így azok, akik továbbra 
is jogosulttá válnak a támogatásra (BPJ, RSZ), erről határozatot fognak kapni.
Az iparűzési adóbevallás határideje május 31.
Az adóbevallások beadási határideje május 20. Kérünk mindenkit, hogy aki teheti, támogassa adója 1 %-ával az Endrefalva 
Községért Alapítvány tevékenységét! Adószám: 19161017-1-12

Felújítások
A 2010. júniusi árvíz során megrongálódott védőnői szolgálat épületének felújítását a VIS MAIOR keretből kapott támogatás-
ból 2011. április 1-én megkezdtük, ezért a keddi tanácsadásokat a közösségi házban berendezett szobában végzi Fülöp Lászl-
óné védőnő.

A Közösségi Házban az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása is folyamatban van a Ménes-patak Menti Települések 
Térségfejlesztő Egyesülete júniusi befejezést, illetve átadást tervez. 

Az ÉMOP 3.1.3. komplex településfejlesztési beruházás keretében a kultúrház és ravatalozó bővítési és felújítási munkálatai 
megfelelő ütemben folynak. Aki jár a faluközpontban napról –napra látja a fejlődést. Sajnos nem egyformán örülünk ennek a  
változásnak, van, akit az új, a szép látványa csak arra ösztönöz, hogy megrongálja, tönkre tegye. 
Kérem, segítsenek megőrizni értékeinket, ha tudomásuk van róla, vagy látják, ki rongálja közös vagyonunkat, szíveskedjenek 
szólni a hivatalban, vagy értesíteni a körzeti rendőreinket 

Csóriné Botyánszki Ágnes Vincze Nikolett
          polgármester     körjegyző

ÓVODAI - ISKOLAI HÍREK

"Olvasást  népszerűsítő  programsorozat  roma  fiatalok-
nak"
Ehhez  a programhoz  kapcsolódott  az  Általános  Iskola  és 
Óvoda is. A Balassi Bálint Megyei Könyvtár által 2011. feb-
ruár 7-én felkínált fejlesztő foglalkozások felkeltették a gye-
rekek érdeklődését. A tanulók játékos, rajzos formában, iro-
dalmi műveken keresztül ismerkedtek a cigányság történelmé-
vel, kultúrájával. 
„Élő zenét a falusi iskoláknak”
Egy újabb  programhoz  kapcsolódott  iskolánk.  Az  Akkord 
Kohász Fúvós Kisegyüttes adott koncertet 2011. március 9-
én, ahol az élő zene mellett a gyerekek megfelelő ismereteket 
is kaptak a fúvós zene sokszínűségéről, a hangszerekről, ame-
lyeket a koncert végén ki is próbálhattak.



Farsang
Itt a farsang áll a bál című projekt keretében került sor február 
11-12-én az iskola farsangi báljára. Péntek délután a felsősök, 
szombaton  a  kisebbek  szórakozhattak  a  szépen  feldíszített 
tornateremben. Ötletes  jelmezek,  humoros jelenetek,  versek 
színesítették a délutánt. Volt tombola, zsákbamacska, enni- és 
innivaló és sok-sok jutalom. Élményekben gazdag délutánnal 
zárult az idei farsangi program, amelynek előkészítésében a 
szülők is részt vettek. A pedagógusokkal együtt fánkot sütöt-
tek, dekorációt, jelmezeket készítettek. 
Az óvodában március 4-én Áprily Géza vidám, zenés műsorá-
val zárták a farsangi időszakot.
Március 15.
Az 1848-49-es szabadságharc eseményeire emlékeztek az is-
kolások március 11-én. Az ünnepi műsorban versek, dalok, 
jelenetek keltették életre az akkor történteket. A megemléke-
zés végén közösen megkoszorúzták az emlékfalat. A nap az 
ünnep jegyében telt el, a kisebbeknek szépíróversenyt szer-
veztek és kis műhelyekben zászlók, csákók, kokárdák készül-
tek. A gyerekek plakátokat, csatajeleneteket rajzoltak, terep-
asztalt  rendeztek,  pecsétnyomót  készítettek,  a  táncházban a 
verbunkkal ismerkedtek. Délután a könyvtárban filmvetítésre 
került sor.
Cigányság Világnapja
Ez alkalomból 2011. március 19-én az  általános iskolában a 
szülők a kisebbségi önkormányzat bevonásával megemléke-
zést és kulturális bemutatót tartottak, ahol a gyerekek vetélke-

dőn 
is 
ösz-
sze-

mérhették tudásukat népismeretből.
Víz Világnapja
Március 22-én a Víz világnapja alkalmából "vizes napot "tar-
tottak az iskolában. Minden tanítási órán a víz volt a téma. A 
nap végére a gyerekek papírhajókat, tutajokat  úsztattak, ak-
váriumot rendeztek be,  életközösségeket alkottak, ragasztot-
tak, vízi csatákat, versillusztrációkat rajzoltak, plakátokat ter-
veztek, keresztrejtvényt fejtettek. Az iskolarádió műsorában 
is  különböző feladatokat kaptak, amelyeket lelkesen oldottak 
meg a jövő környezetvédői.
Szülői klub az iskolában
A március 31-ei Szülői klub témája a Tisztaság és a higiénia 
volt. Bodor Klára a balassagyarmati ÁNTSZ munkatársa tar-
tott az érdeklődőknek előadást.
Négy évszak meséi

A salgótarjáni KIVISZI Színházi Műhely Boróka Bábszínhá-
za március 29-én az endrefalvai iskolában és az óvodában ze-
nés barangolásra hívta a gyerekeket az évszakok világába. A 
házikó, a pitypang, az alma és az üvegmadár meséjét nagy ér-
deklődéssel hallgatták a kicsik, nagyok és lelkesen tapsoltak, 
énekeltek együtt a szereplőkkel.
Találkozás a természettel
Simon Zoltán természetfotós képeiből nyílt kiállítás április 4-
én az iskola galériájában. A budapesti alkotó fotóiból összeál-
lított  tárlatot  Horváth  József  salgótarjáni  fényképészmester 
nyitotta meg. 

Gyermekeink egészsége
Hadházy Ágnes, a MTA munkatársa ”Gyermekeink egészsé-
ge” címmel tartott előadást iskolánkban április 7-én az intéz-
ményünk és a tagintézmények pedagógusainak.
Költészet Napja
Verses-irodalmi  összeállítással  József  Attila  születésnapjára 
emlékeztek az iskolások 2011. április 11-én, a Költészet Nap-
ján.  Délután pedig versmondóversenyen vettek részt a verse-
ket szeretők.
Nyílt napok az endrefalvai óvodában
Az óvodában április 13-án és 15-én Nyílt napokat tartanak, 
ahová a szülőket és az iskola pedagógusait is várják az óvo-
dások és óvónők.
Első osztályosok beiratkozása
Az iskolaérettségi vizsgálatok után április 28-29-én kerül sor 
a leendő elsősök beíratására az intézményben. Előtte április 
18-án  szülőértekezleten  találkozhatnak  a  tanító  nénivel  a 
nagycsoportosok szülei és beszélhetik meg a legfontosabb is-
kolakezdési tudnivalókat.
Iskolásaink sikerei
„PÓDO-HÍD” Diák Kulturális Fesztiválon vettek részt az is-
kola tanulói  2011.  április  14-én Budapesten.  A rendezvény 
célja az volt, hogy a roma és nem roma tanulók közösen mu-
tassák be kultúrájuk értékeit. Iskolánkat 10 tanuló képviselte 
tánc,  ének,  vers,  képzőművészet  kategóriában,  akik  cigány 
költők verseit, cigány népzenét és táncot adtak elő. A zsűri 
nagy elismeréssel nyilatkozott a tanulók felkészültségéről és 
vers és ének kategóriában a nagyszámú mezőny 1. helyezett-
jei lettek. Az elkészített rajzokkal 2. helyezést és különdíjat 
sikerült elérni, de a többiek is szépen szerepeltek.


