
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  2007. 
július 6-án 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.
                                                         Antalné Varga Katalin Ált. Isk. ig.
                                                         Bartusné Serfőző Mária  Óvoda vez. 

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.) Általános Iskola és Óvoda 2006/2007 évének értékelése
     Előterjesztő: Antalné Varga Katalin iskola igazgatónő
                          Bartusné Serfőző Mária óvoda vez. 

2. ) E g y e b e k
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1.)  Általános Iskola és Óvoda 2006/2007 évének értékelése
      Előterjesztő: Antalné Varga Katalin iskola igazgatónő
                           Bartusné Serfőző Mária óvoda vez. 



Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének jegyzőkönyve

   
Csóri Péter polgármester : Az írásos anyagot előzetesen mindenki megkapta. 
Felkéri az Iskola igazgatóját, hogy ha van szóbeli kiegészítése tegye meg.
Antalné Varga Katalin Iskola ig. : Kiegészítésként szeretném elmondani, hogy 
pályáztunk,  amin  14  m  Ft-ot  nyertünk.  Novemberben  zárjuk  a  programot, 
folyamatosan dolgozunk, szakmai műhelyekbe járunk, szakmai napokat tartunk., 
de ha ebbe nem ugrottunk volna be, akkor nem nyertünk volna 14 m Ft-ot. Az 
egész nevelőtestület csinálja a programot. Felvállaltuk, csináljuk,  eredményes. 
Az a fajta nevelési mód amit alkalmazunk, sokkal hatékonyabb, mint a régi.
Ennek ellenére az épületen kell igazítani. A vizesblokk már ki lett meszelve, de jó 
lenne ha még kapnánk segítséget. Burkolat sok helyen fel van szakadozva.
Szerencsére  annyi  létszámmal  rendelkezünk,  hogy nekünk nem kellett  OKÉV 
engedélyt  kérnünk.  A  pályázattal  is  azért  dolgozunk,  hogy  visszacsábítsuk  a 
gyereket  hozzánk.  Mi  a  környék  viszonylatában  jól  felszerelt  iskolának 
számítunk. Sok szülő meglepődik, hogy amióta végeztek, mennyit fejlődött az 
iskola.
Bartusné Serfőző Mária Óvoda vez. :  Én ez előtt nem láttam bele más iskola 
helyzetébe,  csak most a műhelymunka alkalmával. Ahol voltam, ahhoz képest a 
mi  iskolánk  felszereltségében,  hangulatában  teljesen  más.  Augusztus  végén-
szeptember elején Differ módszerrel mérjük fel a gyerekeket. Az a fejlesztés amit 
mi elkezdtünk, azt az iskola viszi tovább. Szükséges lenne a tisztasági meszelés a 
szobákban,  konyhán.  A  2  csoportban  a  pvc-t  cserélni  kellene  ,  a  wc-ben  a 
faülőkék cseréje is szükséges.      
Csóri Péter polgármester : Elkezdtük a HEFOP-ot, hogy életképessé tegyük az 
iskolát. Szeretnénk visszacsábítani a gyerekeket és bízunk abban, hogy a mostani 
tendencia változni fog. A nyári munkálatokat a minimálisra kell korlátozni.
Az  iskola  igazgatónak  és  a  pedagógusoknak  a  Játékfesztiválon  nyújtott 
segítségért szeretnék köszönetet mondani.
 

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 32/2007.(VII. 06.)sz. határozata
Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete az endrefalvai Általános Iskola és Óvoda 
2006/2007 tanévének beszámolóját elfogadja.

Határidő : azonnal
Felelős : polgármester

  2.) Egyebek
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Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének jegyzőkönyve

A.  Szécsényi  Kistérség  Önkormányzatainak  Többcélú  Társulása  Közoktatási 
feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv felülvizsgálata
Előterjesztő : Csóri Péter polgármester

Csóri Péter polgármester : Szóban ismerteti az előterjesztést. 

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 33/2007.(VII.06.) sz. határozata
Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  megtárgyalta  és  elfogadja  a  Szécsényi 
Kistérség  Önkormányzatainak  Többcélú  Társulása 
Közoktatási  Feladatellátási,  Intézményhálózat-
működtetési  és  fejlesztési  terv  felülvizsgálatát.  A 
képviselő-testület  az  intézkedési  terv  fejlesztési 
céljaival egyetért és támogatja. 

Határidő : értelemszerű
Felelős : polgármester

B. Oláh Ferencné EURO NIKO Kft ügyvezetőjének kérelme 
Előterjesztő : Csóri Péter polgármester

Csóri Péter polgármester :  Oláh Ferencné az Euro-Niko Kft ügyvezetője által 
megvásárolásra felajánlott  volt  Tsz irodát  az Önkormányzat felértékeltette.  Az 
ingatlanforgalmi értékbecslés ismertetésre került.     
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 34/2007.(VII. 06.)sz. határozata

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
megtárgyalta  Oláh  Ferencné  az  EURO  NIKO  Kft 
ügyvezetője kérelmét, és úgy határozott, hogy az EURO 
NIKO Kft tulajdonát képező endrefalvai 139 hrsz. alatt 
felvett,  beépített  terület  megjelölésű,  725  m2  területű, 
természetben  Endrefalva,  Besztercebánya  út  34.  szám 
alatt  található  és  az  endrefalvai  140  hrsz.  alatt  felvett, 
irodaház  megjelölésű,  1049  m2  területű,  természetben 
Besztercebánya  út  41.  sz.  alatt  található  ingatlant 
11.634.521.-Ft vételárért megvásárolja.
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Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének jegyzőkönyve

Határidő: értelemszerű
Felelős: Csóri Péter polgármester

Több  kérdés,  hozzászólás  nem lévén  Csóri  Péter  polgármester  az  ülést  19  órakor 
bezárja.

K.m.f.

Csóri Péter                                                                               Kristóf Edit        
         polgármester                                                                                      körjegyző
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