
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  2007. 
február 14-én 1700 órai nyílt testületi ülésén.
Jelen vannak: Csóri  Péter  polgármester,  Papp  Gábor 

alpolgármester,  Csonka  Tímea,  Csóriné 
Botyánszki  Ágnes,  Deák  Sándorné,  Fülöp 
László,  Holecz  Sándorné,  Józsa  Zoltán 
képviselők /8 fő/.

Tanácskozási joggal: Kristóf Edit körjegyző
                                                         Szőrös Zoltán CKÖ elnök

Csóri  Péter  polgármester  1700 órakor  az  ülést  megnyitja,  köszönti  a 
megjelenteket.  A  jelenléti  ív  alapján  megállapítja,  hogy  Endrefalva  Község 
Képviselő-testülete határozatképes. Kéri, hogy a napirendet a következők alapján 
állapítsák meg a testületek:
Csóri Péter polgármester szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot, melyet 
mindkét Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.

N a p i r e n d

1.) Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2007.  évi 
Munkaterv megtárgyalása

     Előterjesztő: Csóri Péter polgármester

2.) Endrefalva Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének megtárgyalása
     Előterjesztő : Csóri Péter polgármester

3.) 2006. évi költségvetés előirányzat módosítása  
     Előterjesztő : Csóri Péter polgármester

4.) Intézkedési terv 2007. évi költségvetés végrehajtásához
     Előterjesztő : Csóri Péter polgármester

5. ) E g y e b e k



Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének jegyzőkönyve

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2007.  évi   
Munkaterv megtárgyalása

     Előterjesztő: Csóri Péter polgármester
     (szóbeli előterjesztés)

Csóri Péter polgármester: Ismerteti a képviselő-testület 2007. évi munkatervét.
Csóri Péter polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet 
Endrefalva  Község Képviselő-testülete  8  igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2007. (II. 14.) sz. határozata

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
a 2007. évi munkatervet e l f o g a d j a .
(A Munkaterv  a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Határidő: értelemszerű
Felelős: Csóri Péter polgármester

2.) Endrefalva Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének megtárgyalása
     Előterjesztő : Csóri Péter polgármester

Csóri  Péter  polgármester  :  Mindenki áttanulmányozhatta  a  kiadott  írásbeli 
anyagot.  Szakfeladatonként  a  részletező  táblázat  szerint  ismertetve  lettek  az 
összegek.
Csóri Péter polgármester szavazásra teszi fel a rendelet tervezetet, melyet 
Endrefalva  Község Képviselő-testülete  8  igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott, és az alábbi rendeletet alkotta:

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2007. (II. 15.) ö. rendelete

A Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
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3. 2006. évi költségvetés előirányzat módosítása     
    Előterjesztő : Csóri Péter polgármester

Csóri Péter polgármester szavazásra teszi fel a rendelet tervezetet, melyet 
Endrefalva  Község Képviselő-testülete  8  igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott, és az alábbi rendeletet alkotta:

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2007. (II. 15.) ö. rendelete

A  Községi  Önkormányzat  2006.  évi  költségvetés 
módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

4.) Intézkedési terv 2007. évi költségvetés végrehajtásához
     Előterjesztő : Csóri Péter polgármester

Csóri  Péter  polgármester  :  Ismerteti  az  Intézkedési  tervet  a  2007.  évi 
költségvetéshez.

Csóri Péter polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet 
Endrefalva  Község Képviselő-testülete  8  igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2007. (II. 14.) sz. határozata

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
az  Intézkedési  tervet  a  2007.  évi  költségvetés 
végrehajtásához e l f o g a d j a .
(Az Intézkedési terv  a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Határidő: értelemszerű
Felelős: Csóri Péter polgármester

5. ) E g y e b e k
A. Beiskolázási támogatás
Előterjesztő : Csóri Péter polgármester
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Csóri Péter polgármester : Ismerteti a tavalyi segélyezési összegeket.

Csóri Péter polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet 
Endrefalva  Község Képviselő-testülete  8  igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2007. (II. 14.) sz. határozata

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
a  2007/2008  tanévre  a  helyben  általános  iskolába  járó 
endrefalvai tanulóknak ingyen biztosítja a tankönyveket.
Azon endrefalvai eljáró általános iskolás tanulók részére 
akik  nem  részesülnek  ingyenes  tankönyvellátásban  a 
2007/2008.  tanévre  7.000.-Ft  beiskolázási  támogatást 
állapít meg amennyiben a családban élők jövedelme egy 
főre számítottan a nyugdíjminimum 2.5-szeresé nem éri 
el.   
Határidő: 2007. szeptember 30.
Felelős: Csóri Péter polgármester

Csóri Péter polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet 
Endrefalva  Község Képviselő-testülete  8  igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2007. (II. 14.) sz. határozata

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
az  endrefalvai  középiskolások  részére  akik  nem 
részesülnek  ingyenes  tankönyvellátásban  a  2007/2008. 
tanévre  15.000.-Ft  beiskolázási  támogatást  állapít  meg 
amennyiben  a  családban  élők  jövedelme  egy  főre 
számítottan a nyugdíjminimum 2.5-szeresé nem éri el.   
Határidő: 2007. szeptember 30.
Felelős: Csóri Péter polgármester

Csóri Péter polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet 
Endrefalva  Község Képviselő-testülete  8  igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2007. (II. 14.) sz. határozata

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
a  főiskolai,  egyetemi  tanulmányokat  folytató  nappali 
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tagozatos  endrefalvai  tanulók  részére  a  2007/2008. 
tanévre  50.000.-Ft  beiskolázási  támogatást  állapít  meg 
amennyiben  a  családban  élők  jövedelme  egy  főre 
számítottan a nyugdíjminimum 2.5-szeresé nem éri el.   
Határidő: 2007. szeptember 30.
Felelős: Csóri Péter polgármester

Csóri Péter polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet 
Endrefalva  Község Képviselő-testülete  8  igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2007. (II. 14.) sz. határozata

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
az  önkormányzattal  munkaviszonyban  álló 
köztisztviselőknek  és  közalkalmazottaknak 
gyermekenként 5.000.-Ft iskolakezdési támogatást állapít 
meg az SZJA törvényben foglalt adómentes juttatásnak 
megfelelően,  melyet  a  Községi  Önkormányzat  nevére 
kiállított,  a  jogszabályi  feltételeknek  megfelelő  számla 
ellenében fizet ki. Amennyiben mindkét szülő ugyanezen 
munkahely  alkalmazottja,  mindkét  szülőnek  jár  a 
gyermekenkénti támogatás.     
Határidő: 2007. szeptember 30.
Felelős: Csóri Péter polgármester

B. Bagó&Bgó Kft. kérelme
Előterjesztő : Csóri Péter polgármester

Csóri  Péter polgármester : Bagó&Bgó Kft  ügyvezető igazgatója azzal  a  kéréssel 
fordult  a  T.  Képviselő-testülethez,  hogy  az  étkezések  nettó  összegét  –  a 
nyersanyagnormát – 6,5 %-al emeljük meg. Javasolnám az emelést 2007. március 1-
től.

   Csóri  Péter  polgármester  szavazásra  teszi  fel  a  határozati  javaslatot,  melyet   
Endrefalva  Község  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2007. (II. 14.) sz. határozata

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
elfogadja a Bagó&Bagó Kft. ármódosítás iránti kérelmét, 
így a 6,5%-os nettó emeléshez hozzájárul.   
Határidő: 2007. március 01.

5



Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének jegyzőkönyve

Felelős: Csóri Péter polgármester

 Csóri Péter polgármester : A Bagó&Bagó Kft.  által üzemeltetett konyha norma 
emelésének 6,5 %-os emelése a térítési díjak módosítását is kívánja.  

Csóri  Péter  polgármester  szavazásra  teszi  fel  a  rendelet  tervezetet,  melyet 
Endrefalva  Község  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta:

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2007. (II. 15.) ö. rendelete
A  személyes  gondoskodást  nyújtó  önkormányzati 
intézmények intézményi térítési díjairól.
/A rendelet  a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

C. Szemétszállítási díj
Előterjesztő : Csóri Péter polgármester

Csóri Péter polgármester : 5.000.-Ft/év szemétszállítási díj van érvényben, tavalyi 
évben nem emeltünk a díjon. Javasolnám 2007.évben az 5.500.-Ft éves díjra történő 
emelést. 

Csóri  Péter  polgármester  szavazásra  teszi  fel  a  rendelet  tervezetet,  melyet 
Endrefalva  Község  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta:

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2007. (II. 15.) ö. rendelete
Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testületének a szemétszállítási díj 2007. évi összegének 
megállapításáról.
/A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

D. Éves ellenőrzési jelentés
Előterjesztő : Csóri Péter polgármester

Csóri Péter polgármester :  A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv. 
92.§.-ának (10) bekezdése szerint a polgármester a tárgyévre vonatkozó ellenőrzési 
jelentést a képviselő-testület elé terjeszti.    
Szóban  ismertetésre  kerül  a  Szécsény  Kistérség  Önkormányzatinak  Többcélú 
Társulása Szécsény és Kistérsége Belső Ellenőrzési Társulás éves ellenőrzési jelentés.

Csóri  Péter  polgármester  szavazásra  teszi  fel  a  határozati  javaslatot,  melyet 
Endrefalva  Község  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
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Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2007. (II. 14.) sz. határozata

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
a Szécsény és Kistérsége Belső Ellenőrzési Társulás éves 
ellenőrzési  jelentését  megismerte,  az  abban  foglaltakat 
elfogadja.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Csóri Péter polgármester

                                  

E. Radics Tamás telekvásárlás iránt benyújtott kérelme
Előterjesztő : Csóri Péter polgármester

Csóri  Péter  polgármester  :  Szóban  ismerteti  Radics  Tamás  Endrefalva, 
Besztercebánya út 22.sz. alatti lakos telekvásárlás iránt benyújtott kérelmét.  

Csóri  Péter  polgármester  szavazásra  teszi  fel  a  határozati  javaslatot,  melyet 
Endrefalva  Község  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2007. (II. 14.) sz. határozata

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
Radics Tamás Endrefalva, Besztercebánya út 22.sz. alatti 
lakosnak 232 hrsz-ú Endrefalva, Dobó K. út szám alatt – 
50.000.-Ft+Áfa  értékben 3  éves  beépítési  kötelezettség 
mellett eladja. Az önkormányzat képviselő-testülete ezen 
időtartamra elidegenítési tilalmat jegyeztet be. A három 
év  letelte  után,  ha  beépítési  kötelezettségnek nem tesz 
eleget a telek tulajdonjoga visszaszáll az önkormányzatra 
tekintettel  a  kedvezményesen  megállapított  telek 
értékére.  Ebben  az  esetben  a  befizetett  vételár  sem 
fizetendő vissza.     
Határidő: értelemszerű
Felelős: Csóri Péter polgármester

F. Jónás Rajmund telekvásárlás iránt benyújtott kérelme
Előterjesztő : Csóri Péter polgármester
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Csóri Péter polgármester : Szóban ismerteti Jónás Rajmund Endrefalva, Dózsa Gy. 
út 23.sz. alatti lakos telekvásárlás iránt benyújtott kérelmét.  

Csóri  Péter  polgármester  szavazásra  teszi  fel  a  határozati  javaslatot,  melyet 
Endrefalva  Község  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2007. (II. 14.) sz. határozata

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
Jónás  Rajmund  Endrefalva,  Dózsa  Gy.  út  23.sz.  alatti 
lakosnak 240 hrsz-ú Endrefalva, Dobó K. út szám alatt – 
50.000.-Ft+Áfa  értékben 3  éves  beépítési  kötelezettség 
mellett eladja. Az önkormányzat képviselő-testülete ezen 
időtartamra elidegenítési tilalmat jegyeztet be. A három 
év  letelte  után,  ha  beépítési  kötelezettségnek nem tesz 
eleget a telek tulajdonjoga visszaszáll az önkormányzatra 
tekintettel  a  kedvezményesen  megállapított  telek 
értékére.  Ebben  az  esetben  a  befizetett  vételár  sem 
fizetendő vissza.     
Határidő: értelemszerű
Felelős: Csóri Péter polgármester

F. Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata és Házirendjének módosítása
Előterjesztő : Csóri Péter polgármester

Csóri  Péter  polgármester: Szóban  ismerteti  az  Általános  Iskola  Szervezeti  és 
Működési Szabályzatának valamint Házirendjének módosítását. 

Csóri  Péter  polgármester  szavazásra  teszi  fel  a  határozati  javaslatot,  melyet 
Endrefalva  Község  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2007. (II. 14.) sz. határozata

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
az  Általános  Iskola  Szervezeti  és  Működési 
szabályzatának módosítását e l f o g a d j a.     
(A módosítás a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
Határidő: értelemszerű
Felelős: Csóri Péter polgármester
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Csóri  Péter  polgármester  szavazásra  teszi  fel  a  határozati  javaslatot,  melyet 
Endrefalva  Község  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2007. (II. 14.) sz. határozata

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
az Általános Iskola Házirendjének módosítását 
e l f o g a d j a.     
(A módosítás a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
Határidő: értelemszerű
Felelős: Csóri Péter polgármester

Több kérdés,  hozzászólás  nem lévén Csóri  Péter  polgármester  az  ülést  2050  órakor 
berekeszti.

K.m.f.

Csóri Péter                                                                               Kristóf Edit        
         polgármester                                                                                        körjegyző

                     

9


	N a p i r e n d
	Csóri Péter                                                                               Kristóf Edit        
	                     
								


