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Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  2008. 
február 13-án 1700 órai nyílt testületi ülésén.
Jelen vannak: Csóriné  Botyánszki  Ágnes  polgármester, 

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

Tanácskozási joggal: Kristóf Edit körjegyző
                                                         Szőrös Zoltán CKÖ elnök

Meghívott :                                       Rácz Tamásné CKÖ képviselő 
Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 1700 órakor az ülést megnyitja, köszönti 
a  megjelenteket.  A  jelenléti  ív  alapján  megállapítja,  hogy  Endrefalva  Község 
Képviselő-testülete határozatképes. Kéri, hogy a napirendek közé az Endrefalva 
Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  Kulturális  és  Hagyományőrző  Bizottsága 
2008.  évi  munkatervének  megbeszélését  vegyék  fel  és  a  következők  alapján 
állapítsa meg a testület:
Csóriné  Botyánszki  Ágnes  polgármester  szavazásra  teszi  fel  a  napirendi 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.

N a p i r e n d

1.) Endrefalva  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  Kulturális  és 
Hagyományőrző Bizottsága 2008. évi munkatervének megbeszélése 

      Előterjesztő: Rácz Tamásné CKÖ képviselő

2.) A két ülés között történt fontosabb eseményekről 
     Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

3.) 2008. évi költségvetés megtárgyalása 
     Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

4. ) E g y e b e k
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NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.)  Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kulturális és Hagyományőrző 
Bizottsága 2008. évi munkatervének megbeszélése 
      Előterjesztő: Rácz Tamásné CKÖ képviselő (szóbeli előterjesztés)

Rácz  Tamásné  CKÖ  képviselő:  Ismerteti  az  Endrefalva  Cigány  Kisebbségi 
Önkormányzat Kulturális és Hagyományőrző Bizottság 2008. évi munkatervét. 
(Jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Csóriné  Botyánszki  Ágnes polgármester :  Hétfőn volt  a  Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat ülése,  háromszor szeretnék igénybe venni a  Művelődési  Házat. 
Lenne egy bál húsvétkor, vendégségkor és karácsonykor.
Rácz  Tamásné  CKÖ  képviselő:  Az  Endrefalva  Cigány  Kisebbségi 
Önkormányzat  kérelemmel  fordul  a  testület  felé,  hogy  tekintsen  el  a  bál 
tekintetében a Művelődési Ház bérleti díjától.
Deák Sándorné képviselő : Ha be kell fűteni, akkor nem mindegy, hogy melyik 
nap szeretnétek igénybe venni a Művelődési Házat.
Szőrös  Zoltán  CKÖ  elnök  :  Húsvétkor  nagyszabású  műsort  szeretnénk  az 
endrefalvai gyerekekkel rendezni, délelőtt fellépnének a gyerekek este pedig bál 
lenne a felnőtteknek.   
Csóriné  Botyánszki  Ágnes  polgármester:  Úgy  gondolom  a  gyerekek  nem 
fognak elmenni a tavaszi szünetben.
Szőrös Zoltán CKÖ elnök: Ha kulturális  rendezvényt  szervezünk szeretnénk 
ingyen igénybe venni a Művelődési Házat.
Csóriné  Botyánszki  Ágnes  polgármester:  Javasolnám,  hogy  a  bérleti  díjat 
méltányosságból engedjük el, de a fűtési költséget ki kell fizetni.
    
Csóriné  Botyánszki  Ágnes  polgármester  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 2/2008. (II. 13.) sz. határozata

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
az Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzat számára 
méltányossági  alapon  2008.  évben  a  kulturális 
rendezvényeikre  terembérlet  nélkül  vehetik  igénybe  a 
Művelődési  Házat,  amennyiben  a  rendezvény  fűtést 
igényel  a  fűtési  költséget  az  Endrefalvai  Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat megtéríti. 
Határidő : értelemszerű
Felelős : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester
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4.) A két ülés között történt fontosabb eseményekről   
     Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester :  Közmunkások jelenleg 5 fő van a 
szécsényi Többcélú Kistérség által történő foglalkoztatásban. 2008.03.11-ig szól 
a  munkaszerződés,  de  meg  fogják  hosszabbítani  2008.06.30-ig.  Közcélú 
foglalkoztatásban pedig havi 9 főt alkalmazunk.
Az Általános  Iskola  és  Óvoda felújítása,  korszerűsítése  és  akadálymentesítése 
ÉMOP  „Esély  az  esélyre  Endrefalván”  című  pályázat  benyújtásra  került.  Az 
összes  költség  266 m Ft,  a  pályázaton  igényelt  összeg  239 m Ft.  A hiányzó 
összeget szeretnénk  megpályázni a Belügyminisztériumi keretből.
Egyenlő bánásmód a közoktatásban címmel ingyenes képzésen vesz részt majd 
Holecz Sándorné Alapszolgáltatási Központ Vezetője.
A  2007.  évben  benyújtott  VIS  MAIOR  támogatást  2007.  decemberében  az 
Önkormányzati  és  Területfejlesztési  Minisztérium  és  a  Pénzügyminisztérium 
elutasította. Méltányossági kérelmet nyújtottunk be ismét, melyhez csatoltuk az 
Országos  Meteorológiai Szolgálat  Éghajlati  Osztály  által  megküldött 
viharjelentést.
A Leaderrrel kapcsolatban a Jegyzőasszony volt megválasztva az önkormányzat 
képviseletével,  ezt  módosítani  szükséges  arra,  hogy  az  önkormányzatot  a 
polgármester  képviselje,  az  Endrefalva  Iskoláért  Alapítványt  pedig  Holecz 
Sándorné képviselje 2007. február 13-tól.

Csóriné Botyánszki  Ágnes  polgármester  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 3/2008. (II. 13.) sz. határozata

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
az  Ipoly-menti  Palócok  Helyi  Közösségében  az 
önkormányzat  képviseletére  Csóriné  Botyánszki  Ágnes 
jogosult 2008. február 13-tól.
Határidő : értelemszerű
Felelős : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester
  

A  LEKI  pályázaton  nyert  támogatást  2007.  december  28-án  megkaptuk  és 
továbbutaltuk a vállalkozó számára.
Az ÉMOP 3.1.3 számú pályázatot 2008.március 28-ig kell benyújtani. A tervező 
már tervezi a ravatalozó épületének felújítására szolgáló rajzot, valamint tervezik 
a Béke út, Darálósor út és Dankó út makadám út helyetti aszfaltos utat, árkokkal, 
padkával, kocsibeállóval. 
A buszmegállókkal kapcsolatban 4 kisebb és 2 nagyobb buszmegálló tervezése 
van folyamatban.
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Megérkezett Józsa Zoltán képviselő.

Játszótér, kérnék mindenkit, hogy ösztönözze a lakosságot a Delikát 8 pályázaton 
való részvételre.
Szeretnénk még pályázatot benyújtani TIOP-1.1.1/7 A pedagógiai, módszertani 
reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése támogatására. 

Holecz  Sándorné  Alapszolgáltatási  Központ  vezetőjének  irodája  hamarosan 
elkészül, kérem a képviselőket tekintsék meg a munkálatokat.
Janik Nándorné nyugdíjba vonult pedagógusnak 944.000.-Ft jubileumi jutalom 
került kifizetésre 2008. február hónapban.
Árajánlatot kértem konténerekről : 4-8 m3 –es konténer 50-150 e Ft, új konténer 
135.000.-Ft+ÁFA, 5 m3 szemetes konténer 95.000.-Ft.

3.) 2008. évi Munkaterv 
     Előterjesztő : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

Csóriné  Botyánszki  Ágnes  polgármester:  Szóban  ismerteti  a  2008.  évi 
Munkatervet. 

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 4/2008. (II. 13.) sz. határozata

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
a 2008. évi munkatervet e l f o g a d j a .
(A Munkaterv  a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Határidő: értelemszerű
Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

3.) Endrefalva Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megtárgyalása
     Előterjesztő : Csóriné Botyánszki Ágnes  polgármester

Csóriné  Botyánszki  Ágnes  polgármester  :  Mindenki áttanulmányozhatta  a 
kiadott  írásbeli  anyagot.  Szakfeladatonként  a  részletező  táblázat  szerint 
ismertetve lettek az összegek.
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  rendeletet 
alkotta:
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Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2008. (II. 14.) ö. rendelete

A Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

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 rendeletet alkotta:

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2008. (II. 14.) ö. rendelete
A  személyes  gondoskodást  nyújtó  önkormányzati 
intézmények intézményi térítési díjairól.
/A rendelet  a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

Kristóf  Edit  körjegyző :  2008.  január  1-től  a  köztisztviselők  illetményalap 
megemelkedett  38.650.-Ft-ra.  A  polgármester  asszonynak  megállapított  11-es 
szorzószám összegszerűen 404..800.-Ft fizetés lett meghatározva, ami 425.125.-
Ft-ra emelkedhet. Az alpolgármester tiszteltdíja a polgármesteri fizetés 10%-ban, 
azaz  40.480.-Ft-ban  van  meghatározva.  Ha  a  polgármesteri  fizetés  emelkedik 
akkor az alpolgármester tiszteltdíját is módosítani szükséges.    
Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester : Az 1990. évi LXV. törvény 14.§.(2) 
értelmében bejelentem a személyes érintettségemet és saját elhatározásból nem 
veszek részt a döntéshozatalban.
A  képviselő-testület  egyhangúlag  elfogadta  és  kizárta  a  polgármestert  a 
döntéshozatalból. 
Papp  Gábor  alpolgármester  szavazásra  teszi  fel  a  határozati  javaslatot, 
melyet  Endrefalva  Község  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal, 
ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással elfogadott, és az alábbi határozatot 
hozta:

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2008. (II. 13.) sz. határozata

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester havi munkabérét 
425.125.-Ft-ban  (11-es  szorzószámmal)  állapítja  meg 
2008. január 1-től. 
Határidő: értelemszerű
Felelős: Kristóf Edit körjegyző

Papp Gábor alpolgármester :  Az 1990. évi LXV. törvény 14.§.(2) értelmében 
bejelentem a személyes érintettségemet és saját elhatározásból nem veszek részt a 
döntéshozatalban.
A  képviselő-testület  egyhangúlag  elfogadta  és  kizárta  az  alpolgármestert  a 
döntéshozatalból. 
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Csóriné Botyánszki  Ágnes  polgármester  szavazásra teszi  fel  a határozati 
javaslatot, melyet Endrefalva Község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással elfogadott, és az alábbi határozatot 
hozta:

Endrefalva Község Önkormányzati  Képviselő-testületének 6/2008. (II. 13.) sz. határozata

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
Papp Gábor  alpolgármester  tiszteltdíját  a  polgármesteri 
fizetés  10%-ban,  azaz  42.512.-Ft-ban  határozza  meg 
2008. január 1-től.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

3. 2007. évi költségvetés előirányzat módosítása     
    Előterjesztő : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

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  rendeletet 
alkotta:

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2008. (II. 14.) ö. rendelete

A  Községi  Önkormányzat  2007.  évi  költségvetés 
módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

4.) Intézkedési terv 2008. évi költségvetés végrehajtásához
     Előterjesztő : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

Csóriné  Botyánszki  Ágnes  polgármester  :  Szóban  ismerteti  az  Intézkedési 
tervet a 2008. évi költségvetéshez.

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 7/2008. (II. 13.) sz. határozata

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
az  Intézkedési  tervet  a  2008.  évi  költségvetés 
végrehajtásához e l f o g a d j a .
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(Az Intézkedési terv  a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Határidő: értelemszerű
Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

5. ) E g y e b e k

A. Előterjesztő : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

Csóriné  Botyánszki  Ágnes   polgármester  : Ismerteti  a  tavalyi  segélyezési 
összegeket.

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 8/2008. (II. 13.) sz. határozata

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
a  2008/2009  tanévre  a  helyben  általános  iskolába  járó 
endrefalvai tanulóknak ingyen biztosítja a tankönyveket.
Azon endrefalvai eljáró általános iskolás tanulók részére 
akik  nem  részesülnek  ingyenes  tankönyvellátásban  a 
2007/2008.  tanévre  7.000.-Ft  beiskolázási  támogatást 
állapít meg amennyiben a családban élők jövedelme egy 
főre számítottan a nyugdíjminimum 2.5-szeresét nem éri 
el.   
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes  polgármester

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 9/2008. (II. 13.) sz. határozata

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
az  endrefalvai  középiskolások  részére  akik  nem 
részesülnek  ingyenes  tankönyvellátásban  a  2007/2008. 
tanévre  15.000.-Ft  beiskolázási  támogatást  állapít  meg 
amennyiben  a  családban  élők  jövedelme  egy  főre 
számítottan a nyugdíjminimum 2.5-szeresét nem éri el.   
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes  polgármester
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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 10/2008. (II. 13.) sz. határozata

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
a  főiskolai,  egyetemi  tanulmányokat  folytató  nappali 
tagozatos  endrefalvai  tanulók  részére  a  2007/2008. 
tanévre  50.000.-Ft  beiskolázási  támogatást  állapít  meg 
amennyiben  a  családban  élők  jövedelme  egy  főre 
számítottan a nyugdíjminimum 2.5-szeresét nem éri el.   
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

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 11/2008. (II. 13.) sz. határozata

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
az  önkormányzattal  munkaviszonyban  álló 
köztisztviselőknek  és  közalkalmazottaknak 
gyermekenként 5.000.-Ft iskolakezdési támogatást állapít 
meg az SZJA törvényben foglalt adómentes juttatásnak 
megfelelően,  melyet  a  Községi  Önkormányzat  nevére 
kiállított,  a  jogszabályi  feltételeknek  megfelelő  számla 
ellenében fizet ki. Amennyiben mindkét szülő ugyanezen 
munkahely  alkalmazottja,  mindkét  szülőnek  jár  a 
gyermekenkénti támogatás.     
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

B. Előterjseztő : Csóriné Botyánszki Ágnes 

Csóriné  Botyánszki  Ágnes  polgármester  :  Ismerteti  az Önkormányzat  által 
fenntartott intézmények alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést.

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:
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Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2008. (II. 13.) sz. határozata
1. Endrefalva  Községi   Önkormányzat  Képviselő-
testülete  a  fenntartásában  lévő   Általános  Iskola  és 
Óvoda,  Alapszolgáltatási  Központ   intézményeinek 
alapító okiratát 2008. január 1-jei hatállyal elfogadja és 
egyben  a  képviselő-testület  48/2007.(VIII.31.)  és  a 
2/2006.(I.27).    számú határozataival  elfogadott  alapító 
okiratokat hatályon kívül helyezi: 
2. Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete felkéri a körjegyzőt, hogy az 1.) pontban hozott 
döntésről  a  határozat,  illetve  az  alapító  okiratok 
megküldésével –nyilvántartásba vétel céljából – értesítse 
a  Magyar  Államkincstár  Nógrád  Megyei  Területi 
Igazgatóságát,  továbbá  küldje  meg  a  határozatot  az 
érintett intézményeknek.

Felelős : körjegyző
Határidő : 2008. február 28.

C. Előterjesztő : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester : Bagó&Bgó Kft ügyvezető igazgatója 
azzal  a  kéréssel  fordult  a  T.  Képviselő-testülethez,  hogy  az  étkezések  nettó 
összegét  –  a  nyersanyagnormát  –  10  %-al  emeljük  meg.  Nem javasolnám az 
emelést, mert nem tartom indokoltnak.

Holecz  Sándorné  képviselő:  Keveslik  az  ételt  az  óvodában,  és  az  idősek 
sincsenek  megelégedve  a  mennyiséggel.  Kérném,  hogy  a  vállalkozó  erről  az 
elégedetlenségről értesítve legyen.  

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 13/2008. (II. 13.) sz. határozata

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
nem fogadja  el  a  Bagó&Bagó  Kft.  ármódosítás  iránti 
kérelmét, így a 10%-os nettó emeléshez 2008. március 1-
től nem járul hozzá.   
Határidő: azonnal
Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester
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D. Előterjesztő : Csóriné Botyánszki Ágnes  polgármester

Csóriné Botyánszki Ágnes  polgármester :  A VGÜ szerződés változott 660.-
Ft/hó/lakásról  704.-Ft/hó/lakásra.  5.500.-Ft+Áfa/év  szemétszállítási  díj  van 
érvényben, tavalyi évben emeltünk a díjon. Javasolnám 2008.évben az 5.500.-
Ft+Áfa éves díj nem emelését. 

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 rendeletet alkotta:

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2008. (II. 14.) ö. rendelete
Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testületének a szemétszállítási díj 2008. évi összegének 
megállapításáról.

/A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ 

E. Előterjesztő : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

Csóriné  Botyánszki  Ágnes  polgármester  :  Szóban  ismerteti  a  Kistérségi 
Járóbeteg Szakellátó Központ kialakítását. 

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 14/2008. (II. 13.) sz. határozata

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
döntött  arról,  hogy  részt  vesz  a  SZÉCSÉNY  és 
TÉRSÉGE Egészségügyi Centrum Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság által kialakításra kerülő és 
üzemeltetendő Kistérségi  Járóbeteg Szakellátó  Központ 
kialakításában.
A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a 
pályázat  benyújtásához  szükséges  fejlesztési 
megállapodás aláírására. 
Határidő: értelemszerű
Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester
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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 15/2008. (II. 13.) sz. határozata

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
döntött  arról,  hogy  az  Önkormányzat  350.000.-Ft 
vagyoni betéttel tagja legyen a 100%-os önkormányzati 
tulajdonában  lévő  Szécsény  és  Térsége  Egészségügyi 
Centrum Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaságnak.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a non-
profit  kft.  társasági  szerződésének  aláírására  és  a 
határozatban  szereplő  vagyoni  betét  befizetésére, 
szolgáltatására. 
Határidő: értelemszerű
Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

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 16/2008. (II. 13.) sz. határozata

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
felhatalmazta a polgármestert azon kötelezettség vállaló 
nyilatkozat  aláírására,  mely  szerint  az  Önkormányzat 
vállalja, hogy a SZÉCSÉNY és TÉRSÉGE Egészségügyi 
Centrum  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt   Felelősségű 
Társaság és a  projekt eredményeinek fenntartásához és 
működtetéséhez  lakosságszám  arányban  legalább  a 
fenntartási  időszak  –  használatba  vételi  engedély 
megadásától  5  év  időtartamban  –  végéig  az 
Önkormányzat hozzájárul.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

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:

Jkv 2008.02.1311



Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének jegyzőkönyve

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 17/2008. (II. 13.) sz. határozata

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
felhatalmazta  a  polgármestert  olyan  tartalmú 
kötelezettség  vállaló  nyilatkozat  aláírására  a  projekt 
benyújtása  és  megvalósítása  érdekében,  mely  szerint 
esetleges veszteséges működés esetén az Önkormányzat 
vállalja,  hogy  az  éves  költségevetésének  keretében 
elkülönített  előirányzatban  biztosítja  a  veszteség 
pótlásához  szükséges  fedezetet  lakosságszáma 
arányában.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

F. Előterjesztő : Csóriné Botyánszki Ágnes  polgármester

Csóriné  Botyánszki  Ágnes  polgármester  :  Ismerteti  a  Szécsény  Kistérség 
Önkormányzatainak  Többcélú  Társulása  társulási  megállapodását,  mellékletek 
szerinti módosítását.   

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 18/2008. (II. 13.) sz. határozata

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
megvizsgálta  Szécsény  Kistérség  Önkormányzatinak 
Többcélú Társulása  társulási  megállapodását  és  döntött 
annak a mellékletek szerinti  módosításáról  és  egységes 
szerkezetben való elfogadásáról.
Felhatalmazza  a  polgármestert  a  módosított 
megállapodás  aláírására  és  a  szükséges  intézkedések 
megtételére. 
Határidő: értelemszerű
Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester
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G. Előterjesztő : Csóriné Botyánszki Ágnes

Csóriné Botyánszki Ágnes  polgármester : Az egyik nagyobb szolgálati lakásra 
érdeklődő  van,  Szécsényfelfalu  és  Piliny  polgármesterével  már  megnéztem, 
egyelőre  bérleti  szerződéssel  2008.  június  30-ig  vennék  ki,  ezután  pedig 
elővásárlási  joggal  élve  megvásárolnák  az  ingatlant.  A  bérleti  díj  a  vételárba 
beleszámít.   

Több kérdés, hozzászólás nem lévén Csóriné Botyánszki Ágnes  polgármester az 
ülést 2050 órakor bezárja.

K.m.f.

Csóriné Botyánszki Ágnes                                                       Kristóf Edit        
                    polgármester                                                                   körjegyző
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