
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  2007. 
július 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
                                                          Percze  Tamás  temetkezési vállalkozó
                                                          Fülöp Lászlóné védőnő
                                                                                                                    

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.)  2007. évi temetkezési költségek ismertetése
      Előterjesztő : Percze Tamás Ocsovai és Percze Bt. képviseletében

2. )   E g y e b e k

3.) Védőnői Szolgálat 2006. évi beszámolója
      Előterjesztő : Fülöp Lászlóné védőnő

    

                    



Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének jegyzőkönyve

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.)  2007. évi temetkezési költségek ismertetése
      Előterjesztő : Ocsovai és Percze Bt.

Csóri  Péter  polgármester  :  Felkéri  Percze  Tamást,  hogy  a  temetkezéssel 
kapcsolatos költségeket ismertesse.
Percze : Az áraink fixek. 34.000.-Ft, ami a sírásást és a betemetést is tartalmazza. 
Egy  ember  járulékaival  17.000.-Ft-ba  kerül  nekünk.  A  koporsók  árai  széles 
skálán mozognak. Semmi olyan dolog nem kerül leszámlázásra, amiről nem tud a 
hozzátartozó.  Mi mindig megpróbáljuk a legolcsóbban kihozni  a  temetést.  Az 
autókat szervízeljük, havonta jár az ÁNTSZ , az emberek védőoltást kapnak. A 
balassagyarmati vállalkozóval egy árban vagyunk , jó a kapcsolat közöttünk. A 
szolgáltatási díjak ki vannak függesztve, így mindenki tisztában lehet az árakkal. 
Elmondjuk,  hogy  mennyit  kellene  fizetni  és  mennyit  fizet  az  önkormányzat. 
Mindenhol egységes díjakat számolunk. Azért mert az önkormányzat 70.000.-Ft 
temetési segélyt ad, azért mi nem számolunk fel többet.
                           
Csóri Péter polgármester : Van-e valakinek kérdése, ha nincs akkor köszöni 
szépen a megjelenést. 
 
2. )   E g y e b e k
A. 
Csóri  Péter  polgármester :  Piliny  község  önkormányzata  megkeresett 
bennünket,  hogy  2007.  szeptember  1-től  szeretne  csatlakozni  az  Endrefalva-
Szécsényfelfalu közoktatási intézményfenntartói társuláshoz.
 

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 36/2007.(VII.27.)sz. határozata
Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete elfogadja Piliny Általános Iskola és Óvoda 
2007. szeptember 01-ei csatlakozását az Endrefalva-
Szécsényfelfalu  közoktatási  intézményfenntartó 
társuláshoz.

Határidő : azonnal
Felelős : 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:
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Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének jegyzőkönyve

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 37/2007.(VII.27.)sz. határozata
Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  az  Általános  Iskola  és  Óvoda  Alapító 
Okiratát  egységes  szerkezetben  a  határozat 
melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő : értelemszerű
Felelős : jegyző

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 38 /2007.(VII.27.)sz. határozata
Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete megtárgyalta  és  jóváhagyja –  a határozat 
melléklete  szerint  –  Endrefalva-Szécsényfelfalu-
Piliny  Közoktatási  Intézményfenntartói  Társulási 
megállapodást.
1.  A  képviselő-testület  felhatalmazza  Endrefalva 
község polgármesterét, hogy az intézményfenntartó 
társulás kiegészítéséről szóló megállapodást aláírja 
és az átszervezéssel kapcsolatos   
Határidő : folyamatos
Felelős : 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 39 /2007.(VII.27.)sz. határozata
Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  az  Általános  Iskola  és  Óvoda 
igazgatójának kinevezését 1 évvel meghosszabbítja.
Határidő : értelemszerű
Felelős : jegyző

B. 
Csóri  Péter  polgármester  :  Felvetődött  már  korábban,  hogy  Lévai  Imre 
temetőgondnok megbízási díját emeljük fel 5.000.-Ft/hónapra.  

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 40/2007.(VII.27.) sz. határozata
Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete Lévai Imre temetőgondnok megbízási díját 
2007. augusztus 01-től 5.000.-Ft/hónapra emeli. 
Határidő : 2007.08.20.  
Felelős : polgármester

C. Helyi szociális igazgatásról szóló rendelet kiegészítése  
Előterjesztő : Csóri Péter polgármester

Csóri Péter polgármester :  Többen felvetették, hogy  a temetési segélyre való 
jogosultságot pontosítsuk.
       
Csóri Péter polgármester szavazásra teszi fel a rendelet tervezetet, melyet 
Endrefalva Község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal 
és tartózkodás nélkül elfogadott, és az alábbi rendeletet alkotta:

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2007.(VII.30.)sz.  ö.rendelete
A  helyi  szociális  igazgatásról  szóló  rendelet 
kiegészítéséről

D. SZMSZ rendelet kiegészítése
Előterjesztő : Csóri Péter polgármester

Csóri Péter polgármester : A március 30-ai képviselő-testületi ülésen elfogadott 
szervezeti és működési szabályzatot ki kell egészíteni a mellékelt rendelettervezet 
szerint.
 
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 9/2007.(VII.30.)sz. ö.rendelete
A szervezeti és működési szabályzat kiegészítéséről

 

E. Közúti híd felújítása
Előterjesztő : Csóri Péter polgármester 

Csóri Péter polgármester : Szóban ismerteti a NORDA által megküldött LEKI 
pályázati értesítőt.
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Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének jegyzőkönyve

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 41/2007.(VII.27.) sz. határozata
Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  úgy  határozott,  hogy  az  Észak-
Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által  
meghirdetett  „A  leghátrányosabb  helyzetű 
kistérségek  felzárkóztatása  2007.  évi  
támogatásának  elnyerésére”  (jogcím) 
támogatására  benyújtott  pályázatot  az  önerő 
megemelésével megvalósítja.
A  pályázat  célja  :  Az  Endrefalvai  közúti  híd  
felújítása
A  fejlesztés  megvalósulási  helye  :  Endrefalva  
település

A fejlesztés forrásösszetétele :

                                                          Adatok Ft-ban
Megnevezés 2007. év
Saját forrás          1.568.506
Hitel                        0
Támogatásból igényelt összeg          2.000.000
Egyéb támogatás (nevesítve)                        0
Egyéb forrás                        0
Összesen :          3.568.506

   
 
Határidő : értelemszerű  
Felelős : polgármester

3.) Védőnői Szolgálat 2006. évi beszámolója
      Előterjesztő : Fülöp Lászlóné védőnő

       Csóri Péter polgármester : A védőnői beszámoló ismertetésre került.

Csóri Péter polgármester szavazásra teszi fel a rendelet tervezetet, melyet 
Endrefalva Község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal 
és tartózkodás nélkül elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
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Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének jegyzőkönyve

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 42/2007.(VII.27.) sz. határozata
Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  a  Védőnői  Szolgálat  beszámolóját 
elfogadja.    
Határidő : azonnal  
Felelős : 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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