
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  2007. 
november 30-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
                                                         
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.) 2008. évi költségvetési koncepció
      Előterjesztő : Papp Gábor alpolgármester

2.)  Beszámoló a 2007. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről
       Előterjesztő :  Papp Gábor alpolgármester
 
3.)  E g y e b e k

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) 2008. évi költségvetési koncepció
      Előterjesztő : Papp Gábor alpolgármester

 
Papp  Gábor  alpolgármester:   Szóban  ismerteti  a  2008.  év  költségvetési 
koncepciót, mely anyagot a képviselők írásban előzetesen megkaptak.  
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Javasolja,  hogy  a  Tűzoltóságnak  300e  Ft,  Polgárőrségnek  200e  Ft,  pályázati 
önerőnek  6.000  e  Ft,  Átmeneti  segélynek  210  e  Ft,  falunapra  400  e  Ft, 
játékfesztiválra  300 e  Ft,  idősek napjának 200 e  Ft,  beiskolázási  támogatás  a 
2007. évi szerint kerüljön a 2008. évi költségvetésbe.

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 57/2007.(XI.30.)sz. határozata
Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
megtárgyalta az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 
szóló  koncepciót  és  az  abban  foglaltakat  a  2008.  évi 
költségvetés tervezésére vonatkozó irányelvekkel együtt 
elfogadja.

Határidő : folyamatos
Felelős :  alpolgármester

2.) Beszámoló a 2007. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről
       Előterjesztő :  Papp Gábor alpolgármester

Papp Gábor alpolgármester :  Szóban ismerteti a 2007. évi költségvetés I-III. 
negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót.
A képviselők a számszaki részre kérdéseket tesznek fel, melyre kielégítő választ 
kapnak.

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 58/2007.(XI.30.)sz. határozata
Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
megtárgyalta az önkormányzat 2007. évi költségvetés I-
III.  negyedévi  teljesítéséről  szóló  beszámolót  és  azt 
elfogadja.

Határidő : folyamatos
                                       Felelős :  alpolgármester
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3.)  E g y e b e k
A. 
Papp Gábor  alpolgármester  :  Szóban ismereti  Esztergom Város  Polgármesteri 
Hivatalának megkeresését. 

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

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének  59/2007. (XI. 30.) sz. határozata
Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
kezdeményezi, hogy az állam tulajdonában lévő vállalkozói 
vagyon  értékesítéséről  szóló  1995.  évi  XXXIX.  törvény 
69/A.§.(7) bekezdése alapján az Észak-Nógrád Vízmű Zrt. 
jelenleg  az  Állami  Privatizációs  és  Vagyonkezelő 
Részvénytársaság  kezelésében  lévő  részvénycsomagjának 
50%+1  szavazaton  felül  eső  része  a  Vízmű  Zrt.  ellátási 
területén  található  települési  önkormányzatok  tekintetében 
lakosságszám arányosan kerüljön önkormányzati tulajdonba, 
térítés nélküli vagyonátadással.
E  cél  megvalósítása  érdekében  Endrefalva  Község 
Önkormányzatnak Képviselő-testülete úgy dönt,
1. hogy Endrefalva település Önkormányzatának Képviselő-
testülete  az  állam  tulajdonában  lévő  vállalkozói  vagyon 
értékesítéséről  szóló  1995.  évi  XXXIX.törvény  69/A.§.(7) 
bekezdésében  foglaltak  alapján  a  helyi  önkormányzati 
feladatok  ellátását  hatékonyan  szolgáló  Észak-Nógrád 
Vízmű Zrt. törzstőkéjét megtestesítő részvénycsomagjára az 
ellátási  terület  lakosságának  egészéhez  viszonyított 
településre  vonatkoztatott  lélekszámaránynak  megfelelően 
(ebbe  beleértve  a  Megyei  Jogú  Város  lakosságát  is  ) 
kivételesen  indokolt  térítés  nélküli  tulajdonba  adására 
vonatkozó igényét bejelenti.
2.  Amennyiben  az  1.  pontban  szerepelő  Társaság  térítés 
nélküli tulajdonba adására a megállapodással érintett egyéb 
önkormányzatok  bármelyike  a  hivatkozott  törvény szerinti 
térítés nélküli vagyonátvételi igényét nem jelenti be, vagy a 
rá  eső  részvényhányadot  átvenni  nem  kívánja,  úgy 
Endrefalva  Község  Önkormányzata  fennmaradó 
részvényhányad  térítés  nélküli  átvételére  kötelezettséget 
vállal.    
3.  A tulajdonjog  átruházásával  a  továbbruházási  tilalom – 
kivéve  az  önkormányzatok  közötti  részvényátadás  – 
valamint  a  tevékenységi  szint  fenntartására  vonatkozó 
kötelezettségvállalás  és  az  ezekkel  összefüggő  biztosíték 
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nyújtásával  kapcsolatos  szerződést  Endrefalva  Község 
Önkormányzata az ÁPV Rt.-vel megköti.
Meghatalmazzuk Esztergom Város Önkormányzatát, hogy a 
regionális  vízművek  törzstőkéjét  megtestesítő 
részvénycsomag  lakosságszám  arányos  önkormányzati 
tulajdonba  adására  vonatkozó  igényt  Önkormányzatunk 
helyett az ÁPV Rt-hez bejelenthesse.
 
Határidő : értelemszerű

                                 Felelős : alpolgármester

B. 
Papp Gábor alpolgármester :  Szóban ismerteti  Szécsény és Kistérség Belső 
Ellenőrzési Társulás 2008. évi ellenőrzési tervét.  

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

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének  60/2007. (XI. 30.) sz. határozata
Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
Szécsény Kistérsége Belső Ellenőrzési Társulása 2008. évi 
Szécsény  kistérségére  és  Endrefalva  Önkormányzat 
intézményeire  vonatkozó  belső  ellenőrzési  ütemtervét  a 
melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő : értelemszerű
Felelős : alpolgármester   

C.

Kristóf  Edit  körjegyző :  Ismerteti  a  korábban hozott  temetési  segélyre vonatkozó 
rendelet  kiegészítést.  Javasolja,  hogy  a  rendeletet  a  képviselő-testület  helyezze 
hatályon kívül. 

Papp Gábor alpolgármester szavazásra teszi fel a rendelet tervezetet, melyet 
Endrefalva  Község  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül  az alábbi rendeletet alkotta:
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Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének  11/2007. (XII. 02.) Ö. rendelet

 A  helyi  szociális  igazgatásról  szóló  rendelet 
módosításáról /jgyk-höz mellékelve/

Több kérdés, hozzászólás nem lévén Papp Gábor alpolgármester az ülést 19.20 órakor 
bezárja.

K.m.f.

Papp Gábor                                                                               Kristóf Edit        
         alpolgármester                                                                           körjegyző
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