
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  2007. 
december 17-én 17 00 órai nyilvános testületi ülésén.
Jelen vannak: Csóriné  Botyánszki  Ágnes  polgármester, 

Papp Gábor alpolgármester,  Deák Sándorné, 
Csonka  Tímea,  Holecz  Sándorné,  Homoki 
Gábor,  Fülöp  László,  Józsa  Zoltán, 
képviselők /8 fő /.

  
Tanácskozási joggal: Kristóf Edit körjegyző

Deák Gusztáv HVB elnök

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 szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot, melyet a Képviselő-
testület egyhangúlag elfogadott.

N a p i r e n d

1.) Helyi Választási Bizottság beszámolója  
Előterjesztő: Deák Gusztáv HVB elnöke 

2.) Megbízólevelek átadása, képviselők, polgármester eskütétele   

3.) Polgármesteri program ismertetése   
Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes  polgármester 
(szóbeli előterjesztés)

4.) Polgármester illetményének megállapítása 
Előterjesztő: Papp Gábor alpolgármester 
(szóbeli előterjesztés)

5.) SZMSZ , Bizottságok módosítása
Előterjesztő : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester
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Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének jegyzőkönyve

6.) Egyebek

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) Helyi Választási Bizottság beszámolója  
Előterjesztő: Deák Gusztáv HVB elnöke

Papp Gábor alpolgármester :  Felkérem a Helyi Választási Bizottság elnökét 
Deák Gusztávot, hogy a választás végleges eredményét ismertesse. 

Deák  Gusztáv  HVB  elnöke:  Ismerteti  a  2007.  december  9-ei  időközi 
polgármester választás eredményét.

Papp  Gábor  alpolgármester  :  Megköszönöm  a  Helyi  Választási  Bizottság 
elnökének megtartott beszámolóját.  

2.) Megbízólevelek átadása, képviselők, polgármester eskütétele   

Papp Gábor alpolgármester :   Felkéri  a  Ve.  105/A.§ (2) bekezdés i)  pontja 
alapján  a  Helyi  Választási  Bizottság  elnökét,  hogy  a  polgármesternek  és  a 
helyébe lépő települési önkormányzati képviselő a megbízóleveleket adja ki.

Az Ötv. 19.§. (1) bekezdése alapján Homoki Gábor települési képviselő esküt 
tesz.  A  képviselő Deák Gusztáv HVB elnöke kivevő előtt leteszi az esküt.

Az Ötv. 32.§. szerint a polgármester a képviselő-testület előtt esküt tesz. Csóriné 
Botyánszki Ágnes polgármester Deák Gusztáv HVB elnöke kivevő előtt leteszi 
az esküt.

Kristóf Edit körjegyző :  Felhívom a polgármester és a képviselő figyelmét a 
vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettségre,  az  ehhez  szükséges  nyomtatványokat 
meg fogják kapni. A polgármester az Ötv. 33/B.§.-a lapján megválasztásakor, az 
önkormányzati  képviselő  az  Ökjtv.  10/A.§.(1)  bekezdése  alapján 
megbízólevelének  átvételétől  számított  30  napon  belül  vagyonnyilatkozatot 
köteles tenni.   
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Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének jegyzőkönyve

3.) Polgármesteri program ismertetése   
Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
(szóbeli előterjesztés)

Papp Gábor alpolgármester : Felkéri Csóriné Botyánszki Ágnes polgármestert, 
hogy a programjának ismertetését tegye meg. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A programját szóban ismerteti.  
Jegyzőkönyvhöz mellékelve

4.) Polgármester illetményének megállapítása   
Előterjesztő: Papp Gábor alpolgármester 
(szóbeli előterjesztés)

Csóriné  Botyánszki  Ágnes  polgármester  az  ötv.  14.§.(2)  bekezdése  alapján 
bejelentette  személyes  érintettségét  és  saját  elhatározásból  nem  vett  részt  a 
döntéshozatalban.  

Papp  Gábor  alpolgármester  :  A  polgármester  illetményét  a  ktv.  43.§.(1) 
bekezdése szerint megállapított illetményalap és a Pttv.3.§.(2) bekezdése szerinti 
szorzószám szorzataként,  összegszerűen kell  megállapítani.  A Pttv.  4/A.§.  (3) 
bekezdése  alapján  a  polgármester  illetményének  a  választást  követően 
megállapított  összege  a  megválasztást  megelőző  polgármesteri  illetménye 
összegénél  nem  lehet  kevesebb.  A  Pttv.  18.§.(2)  bekezdése  alapján  a 
polgármesternek  a  tisztsége  ellátásával  összefüggő  a  polgármester  választása 
szerint  illetménye  tiszteletdíja  20-30%-ának  megfelelő  költségátalányt  is 
igényelhet.  
A  polgármesternek  korábban  11-es  szorzószáma  volt,  javasolom  ezt  a 
szorzószámot megállapítani és a költségátalány tekintetében én 30%-ot javasolok.

Papp  Gábor  alpolgármester  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  64/2007. (XII. 17.) sz. határozata

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
2007.  december  9-től  Csóriné  Botyánszki  Ágnes 
polgármesteri munkaviszonyát főállásban határozza meg. 
Havi munkabérét 404.800.-Ft-ban (11-es szorzószámmal) 
állapítja  meg.  Megbízatása  Endrefalva  községi 
önkormányzati képviselő-testület megbízatásának lejártát 
követően az új polgármester megválasztásáig tart.

     Határidő : értelemszerű
     Felelős : alpolgármester   
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Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének jegyzőkönyve

C.

Papp Gábor alpolgármester 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  65/2007. (XII. 17.) sz. határozata
Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
2007.  december  9-től  Csóriné  Botyánszki  Ágnes 
polgármesternek  illetménye  30%-ának  megfelelő 
költségátalányt  határoz meg. 

                                               Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester

5.) SZMSZ módosítása, bizottságok megválasztása   
Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
(szóbeli előterjesztés)

Csóriné  Botyánszki  Ágnes  polgármester  :  A  megalkotott  szervezeti  és 
működési  szabályzatunkat,  a  választás  miatt  módosítanunk  kell.  Javasolom  a 
bizottságokba Homoki Gábor képviselőt a helyemre.

Csóriné  Botyánszki  Ágnes   polgármester  szavazásra  teszi  fel  a  rendelet 
tervezetet, melyet Endrefalva Község Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat  és   tartózkodás  nélkül  elfogadott  és  az  alábbi  határozatot 
hozta:

Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének12/2007. (XII. 18.) Ö. r e n d e l e t
  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatról  szóló 

önkormányzati rendelet módosításáról 
  (jegyzőkönyvhöz mellékelve)

6.) Egyebek   
A.
Csóriné  Botyánszki  Ágnes  polgármester :  Pénteken  a  Szécsény  Kistérség 
Önkormányzatainak Többcélú Társulási ülésén vettem részt a vezetékes ívóvízzel 
kapcsolatban. 7 tagú polgármesteri csapat leült tárgyalni az ÉRV-vel és az Észak-
Nógrád  Vízmű  Kft  vezérigazgatójával.  Úgy  döntöttünk,  hogy  az  ÉRV-t 
támogatjuk, mivel az ő árajánlatuk a legkedvezőbb. 
Az Észak-Nógrád Vízmű Kft 16 órakor küldött egy fax-ot, ami ismertetve lett a 
képviselő-testülettel.
2007. december 21-én tartandó értekezletre kérném a felhatalmazásotokat, hogy 
én is a legkedvezőbb árajánlatot támogathassam.  

4



Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének jegyzőkönyve

Csóriné  Botyánszki  Ágnes  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 66/2007. (XII.17.)sz. határozata
Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  Észak-Nógrád 
Vízmű  Kft.  taggyűlésén  a  lakosságnak  kedvezőbb 
határozati javaslatot támogassa.
   
Határidő: értelemszerű
Felelős:  polgármester

B.
Csóriné  Botyánszki  Ágnes  polgármester  :  Arra  gondoltam,  hogy  2007. 
december 20-tól felvennénk Oláh Szabolcsot a II. András Közösségi Házba, aki a 
fiatalokat felügyelné. Egyedül rendelkezne kulccsal, illetve kóddal. Teljes körű 
felelősséget  vállalna  a  fiatalokért.  40  órában  dolgozna  és  csak  nyitvatartási 
időben tartana nyitva.
Homoki Gábor képviselő : Változnak a morális dolgok, ne az legyen a cél, hogy 
csavarognak a faluban. Én javasolom.
Csóriné  Botyánszki  Ágnes  polgármester  :  Ismerteti  a  fiatalokkal  kötött 
megállapodást és a házirendet.
Holecz Sándorné képviselő :  Az ő érdekükben lett  megcsinálva már kétszer. 
Nem jeletek meg, ezért már nem tudnak felelősséget vállalni. Amikor lementünk 
akkor sem jöttek oda. De próbáljuk meg, ha így vállalják.  
Fülöp László képviselő : A tetővel mi a helyzet?
Csóri  Botyánszki  Ágnes  képviselő :  A  Körjegyzőség  endrefalvai  Hivatala 
tetőszerkezetének javítására  kötött  szerződést  meg fogjuk  hosszabbítani  2008. 
január 31-re.
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén Csóriné Botyánszki Ágnes  polgármester az 
ülést 20 50  -kor bezárta.

K.m.f.

Csóriné Botyánszki Ágnes  Kristóf Edit
         polgármester                                                                              körjegyző
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	Csóriné Botyánszki Ágnes  				Kristóf Edit


