
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  2007. 
április 27-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

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.) Falunap, falugyűlés előkészítése
     Előterjesztő: Csóri Péter polgármester

2. ) E g y e b e k

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) Falunap, falugyűlés előkészítése  
     Előterjesztő: Csóri Péter polgármester
     (szóbeli előterjesztés)

Csóri Péter polgármester: Június 2-án tartanánk a falunapot. Jöhetnének árusok, 
már egy páran már megkerestek. Operaénekesek jelentkeztek be 110 e Ft-ért. Ezt 
a  Játékfesztiválra  jobban  javasolom.  Színházi  előadóknak  szóltam  aki  1  óra 
műsort adnának a gyerekeknek és 1 óra műsort a felnőtteknek.



Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének jegyzőkönyve

Csóriné  Botyánszki  Ágnes  képviselő  : Ki  mit  csinál  azt  megint  táblázatban 
leírom. A Ringlispir mindig szokott lenni, most is lesz. A hangosítást, a Toi-toi 
wc-t meg kell oldani. A polgárőrségnek is kellene szólni. Gondoltam arra, hogy 
lenne családi  vetélkedő,  erős  ember,  főző  verseny és  a  gyereknek rajverseny, 
illetve a fiúknak foci.
 

  2.) Egyebek
 A. Oláh Ferencné EURO-NIKO Kft ügyvezetőjének kérelme 
Előterjesztő : Csóri Péter polgármester

Csóri  Péter  polgármester  :  Megkeresett  Oláh  Ferencné  EURO-NIKO  Kft 
ügyvezetője, hogy a volt Tsz irodát eladná az Önkormányzatnak. Ezt jó ötletnek 
találom, mivel már régóta szerettünk volna létrehozni egy bentlakásos otthont. Ez 
kitűnő  lehetőség  lenne.  Ősszel  be  is  adnánk  a  pályázatot  erre.  Egyelőre 
szakértővel fel kellene érték-becsültetni. 
  
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 27/2007. (IV. 27.) sz. határozata

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  Endrefalva, 
Besztercebánya  út  41-43.  szám alatt  található  139-140 
hrsz-ú  ingatlanra  építésügyi  és  ingatlanforgalmi 
értékbecslővel készítessen becslést.
A  becslés  költségeinek  teljesítését  az  önkormányzat 
vállalja.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Csóri Péter polgármester

B.) Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási program kiegészítése
     Előterjesztő : Csóri Péter polgármester

Csóri  Péter  polgármester  :  Szóban  ismerteti  az  Általános  Iskola 
Minőségirányítási programját.  

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 Községi Önkormányzat Képviselő-testületének jegyzőkönyve

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 28/2007. (IV. 27.) sz. határozata
Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
az  Általános  Iskola  Intézményi  Minőségirányítási 
program kiegészítést e l f o g a d j a.

Határidő: értelemszerű
Felelős: Csóri Péter polgármester

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

K.m.f.

Csóri Péter                                                                               Kristóf Edit        
         polgármester                                                                                        körjegyző
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