
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  2007. 
szeptember 28-án 1700 órai nyílt testületi ülésén.
Jelen vannak: Papp  Gábor  alpolgármester,  Csonka  Tímea, 

Csóriné  Botyánszki  Ágnes,  Deák  Sándorné, 
Holecz Sándorné, Fülöp László, Józsa Zoltán 
képviselők /7 fő/.

Tanácskozási joggal: Kristóf Edit körjegyző
                                                          Sebestén Szilárd r.alezredes, rendőrkapitány
                                                           Majlik Ottó r.hadnagy
                                                           Kuris Zoltán r.ftőrm.
                                                           Oláh János polgárőrség elnöke

Papp  Gábor  alpolgármester  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 
állapítsa meg a testület:
Papp  Gábor  alpolgármester  szavazásra  teszi  fel  a  napirendi  javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.

N a p i r e n d

1.) Szécsényi Rendőrkapitányság (körzeti megbízottak) tájékoztatója
      Előterjesztő : Sebestyén Szilárd r.alezredes, rendőrkapitány

2.) Polgárőrség tájékoztatója
      Előterjesztő : Oláh János elnök

3.)  Idősek napjának előkészítése
       Előterjesztő : Papp Gábor alpolgármester

4. ) E g y e b e k



Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének jegyzőkönyve

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) Szécsényi Rendőrkapitányság (körzeti megbízottak) tájékoztatója
      Előterjesztő : Sebestyén Szilárd r.alezredes, rendőrkapitány

 
Papp  Gábor  alpolgármester:  A  beszámolót  írásban  előzetesen  mindenki 
megkapta.
Sebestyén  Szilárd  rendőrkapitány  :   Kiegészítésként  szeretném  elmondani, 
hogy ez a beszámoló Endrefalvára készült. Jelentős változás történt Fürjes Béla 
alezredes  nyugdíjba  vonult.  Márciusban  engem  bíztak  meg  a  szécsényi 
Rendőrkapitányság vezetésével. Elkezdődött nálunk is a minőségbiztosítás 2006. 
november  hónapban  elnyerte  a  kapitányság  a  Síba  díjat,  ezzel  ismerve  el 
munkákat.  2006.  évvégére  sok  kolléga  megkezdte  a  felmentési  idejét, 
megcsökkent  az  állományunk.  Tudom,  hogy  keveslik  a  rendőri  jelenlétet  a 
községben,  de  ez  ennek  köszönhető.  Utóbbi  időben  jelentősen  csökkent  a 
bűncselekmények száma az előző évekhez képest. Bűnügyileg nem fertőzött ez a 
terület. 
A rendőrség  átszervezését egyelőre pozitívan érezzük. A határőrség megszűnik, 
a határőrök beintegrálódnak a rendőrségre, de ezzel több feladat hárul ránk.
Oláh János Polgárőrség elnöke : Az együttműködést szorosabban lehetne fogni. 
Az lenne a kérésem, hogy hétvégén is keressetek bennünket. Minden hónap első 
keddjén van a megbeszélésünk, erre is szívesen látunk.
Majlik  Ottó  r.h.dgy. :  6  faluban működik  a  Polgárőrség,  akkor  sokszor  oda 
megyünk ahol nincsenek.  
Papp Gábor alpolgármester : Megköszönte a Rendőrkapitánynak és a körzeti 
megbízottaknak a beszámoló megtartását.    
Papp  Gábor  alpolgármester  szavazásra  teszi  fel  a  határozati  javaslatot, 
melyet  Endrefalva  Község  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal, 
ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadott,  és  az  alábbi  határozatot 
hozta:

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 51/2007.(IX.28.)sz. határozata
Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
szécsényi Rendőrkapitányság 2006. évi munkájáról szóló 
beszámolóját elfogadja. 
Határidő: értelemszerű
Felelős: alpolgármester

2.) Polgárőrség tájékoztatója
      Előterjesztő : Oláh János elnök (szóbeli előterjesztés)
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Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének jegyzőkönyve

Oláh János Polgárőrség elnöke: 5 éve működik a Polgárőr egyesület. Jelenleg 15 fő 
a létszám. A fiatalokkal maximálisan meg vagyok elégedve. A községben előforduló 
rendezvényeken részt veszünk. Havi átlagban 1-szer vagy 2-szer vesznek részt 4 óra 
hossza időtartamban szolgálaton a polgárőrök. 1 db személygépkocsival rendelkezünk. 
Az önkormányzattól 200.000.-Ft támogatást kaptunk, de a személygépkocsira sokat 
kell  költenünk.  Pályázatot  szeretnénk  kihasználni  és  bízok  benne,  hogy  sikerül 
legközelebb  nyerni.  A  polgárőrök  minden  anyagi  hozzájárulás  nélkül  dolgoznak. 
Együttműködünk  az  önkormányzattal,  Határőrséggel,  Rendőrséggel.  Végigjárjuk  a 
kerteket és azóta visszaesett a lopások száma. Évente 1-szer szervezünk rendezvényt, 
baráti összejöveteleket. Komáromban részt vettünk a polgárőr napokon. Egy gondunk 
van, mert nincs olyan helyiség ahol összejöhetnénk. Felvetődött, hogy bővíteni kellene 
a polgárőrök körét. Fiatalokat szeretnénk toborozni. 

Papp Gábor alpolgármester :  Megköszönte a Polgárőrség elnökének a beszámoló 
megtartását. 

     Papp Gábor alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot,   
melyet  Endrefalva  Község  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal, 
ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadott,  és  az  alábbi  határozatot 
hozta:

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 52/2007.(IX.28.)sz. határozata
Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
az  endrefalvai  Polgárőrség  2006.  évi  munkájáról  szóló 
beszámolóját elfogadja. 
Határidő: értelemszerű
Felelős: alpolgármester

 
3.)  Idősek napjának előkészítése
       Előterjesztő : Papp Gábor alpolgármester

Papp Gábor alpolgármester : Szeretném megkérdezni a véleményeteket az idei 
év idős napjával kapcsolatban.
Deák Sándorné képviselő: Én szerintem ebben az évben ki  kellene hagyni a 
polgármester halálára tekintettel. 
Holecz Sándorné képviselő : Én úgy gondolom, hogy ott is megemlékezünk rá. 
Az idősek készülnek erre a napra. 
Fülöp László képviselő : Azt sem  tartom jónak, hogy ne tartsuk meg.
Papp Gábor alpolgármester: Javasolja az idősek napjának október 22-én du. 15 
órakor  való  megtartását.  Vállalja  az  idősek  napjának  megszervezését,  székek 
beszerzését, vacsora megrendelését, műsor szolgáltatását, idősek busszal történő 
kiszállítását.
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4. ) E g y e b e k

Papp  Gábor  alpolgármester: Elmondja,  hogy  a  Leader  program  keretében 
pályázati lehetőségek kihasználására csatlakozni kell a balassagyarmati térségben 
működő  Ipoly-menti  Palócok  Helyi  közösségéhez.  A  munkacsoportban  az 
önkormányzatot a polgármesterek képviselik,  de összeférhetetlenség miatt  más 
képviselő kijelölése szükséges.

Papp  Gábor  alpolgármester  szavazásra  teszi  fel  a  határozati  javaslatot, 
melyet  Endrefalva  Község  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal, 
ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadott,  és  az  alábbi  határozatot 
hozta:

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 53/2007.(IX.28.)sz. határozata
Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
elhatározta,  hogy  csatlakozik  az  Ipoly-menti  Palócok 
Helyi  Közösségéhez.  A  Helyi  Közösség  előzetes 
elismerése  esetén  a  pályázat  lebonyolítás  érdekében 
alapítója  lesz  a  megalakuló,  jogi  személyiséggel 
rendelkező  szervezeti  formának,  a  Szécsényi  térség 
felzárkóztatása,  vidékfejlesztési  elképzeléseinek 
megvalósítása érdekében.
Az  Ipoly-menti  Palócok  Helyi  Közösségében  az 
önkormányzata  képviseletére  Kristóf  Edit  körjegyző 
jogosult.
Megbízza az alpolgármestert, hogy a Helyi Közösséghez 
történő  csatlakozáshoz  szükséges  intézkedéseket  tegye 
meg.
 
Határidő: értelemszerű
Felelős: alpolgármester

Több kérdés, hozzászólás nem lévén Papp Gábor alpolgármester az ülést 20.20 órakor 
bezárja.

K.m.f.

Papp Gábor                                                                               Kristóf Edit        
         alpolgármester                                                                           körjegyző
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	N a p i r e n d
	Papp Gábor                                                                               Kristóf Edit        


