
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  2008. 
március 26-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
                                                         

1.) 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 a 
két  ülés  között  történt  fontosabb  eseményekről  napirendet  vegye  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.) A két ülés között történt fontosabb eseményekről 
     Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

2.) Alapszolgáltatási Központ beszámolója 
     Előterjesztő:  Holecz Sándorné Alapszolg.Közp.vez.

3. ) E g y e b e k

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) A két ülés között történt fontosabb eseményekről 
     Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester
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Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének jegyzőkönyve

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester : A közmunkások személyi állománya 
nem változott.
Benyújtottuk  a  TIOP  1.1.1.  pályázatot  és  a”Színesebb  világot  avagy 
közösségfejlesztés Endrefalván” című pályázatot, melyben 1652 e Ft-ot kértünk a 
helyi rendezvényeinkre.(Újság, majális, falunap, játékfesztivál, köszöntsük együtt 
az új esztendőt, tehetség-bemutató rajzkiállítással együtt) 2008. április 21-ig kell 
benyújtani  az  ÉMOP-3.1.3.  Vidékfejlesztési  programot  kiegészítő 
településfejlesztési pályázatot.
Március 4-én a Közösségfejlesztésre kiírt  pályázati elszámolásból a 2 m Ft-ot 
megkaptuk.
A megrendelt ablakok kifizetésében 3 havi részletfizetésben egyeztünk meg az 
Univerzál Kft. ügyvezető igazgatójával.
Víziközmű  taggyűlésen  Joó  Miklós  igazgató  helyett  a  Reznicsek  Lászlóné 
könyvelőt választottuk meg igazgatónak.
 A salgótarjáni VGÜ Kft.  Tájékoztatás temetői hulladékszállítás lehetőségeiről 
tárgyú levélének ismertetése. 
Kéri  Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót  vegye tudomásul.

2.) Alapszolgáltatási Központ beszámolója 
     Előterjesztő:  Holecz Sándorné Alapszolg.Közp.vez.

Csóriné  Botyánszki  Ágnes  polgármester  :  Felkéri  Holecz  Sándornét  az 
Alapszolgáltatási Központ vezetőjét, hogy tartsa meg a beszámolót.
Holecz Sándorné Alapszolg.Köpont Vez. : Szóban ismerteti az írásos anyagot. 
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  22/2008.  (III.  26.)  sz. 
határozata

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete az  Alapszolgáltatási  Központ  2007.  évi 
beszámolóját e l f o g a d j a .
Határidő : azonnal
Felelős : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

( A Beszámoló  a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

3. ) E g y e b e k
A. ÖNHIKI pályázat benyújtása
Előterjesztő :  Csóriné Botyánszki Ágnes  polgármester
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 Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester : Az Magyar Államkincstár Észak-
Magyarországi  Regionális  Államháztartási  Iroda  felé  az  önhibájukon  kívül 
hátrányos  pénzügyi  helyzetben  lévő  települési  önkormányzatok  2008.  évi 
támogatására vonatkozó igényt benyújtjuk.
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 23/2008. (III. 26.) sz. határozata
         az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési 

önkormányzatok 2008. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról.

A)    Endrefalva Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről 
szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17.§. /1./ bekezdése és 6. számú melléklet 1. 
pontja (továbbiakban 6. számú melléklet ) alapján támogatási igényt nyújt be az 
Önhibájukon  kívül  hátrányos  pénzügyi  helyzetben  lévő  települési 
önkormányzatok támogatására.  

B)  Endrefalva  Képviselő-testülete  az  önhibájukon  kívül  hátrányos  pénzügyi 
helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti 
törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:

I. Az Önkormányzat lakosságának száma: 2007. január 1.-én 1.000 fő 
feletti.

II. Az Önkormányzat a körjegyzőségen túl intézményeket tart fenn.

III. 1.) Az  önkormányzat lakosságszáma 2007. január 1-én 1500 fő alatti és 
2007. évben kiegészítő támogatásban részesült és 2007.szeptember 1. 
után a többcélú  kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött 
közoktatási feladatait társulásban (intézményi vagy többcélú kistérségi 
társulás keretében) látja el.

               2.) a többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött, az  
alábbiak szerinti feladatait társulásban (intézményi vagy többcélú 
kistérségi társulásban (intézményi) tartja fenn 2008. május 1. után :
- szociális alapszolgáltatási feladat
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- belső ellenőrzési feladat

3.) 2008. május 1. után önállóan látja el,  önállóan tartja fenn az 
alábbi  feladatokat, intézményeket :
- szociális alapszolgáltatási feladat:  

-  szociális étkeztetés
- családsegítés
- házi segítségnyújtás
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- nappali ellátás
- gyermekjóléti alapellátási feladat:
        - gyermekjóléti szolgáltatás

IIIV. Az önkormányzat
a 2007/2008. nevelési-, illetve tanévben
1.1 részt  vesz  a  többcélú  kistérségi  társulás  közoktatási 

feladatellátásában,  és  a  többcélú  kistérségi  társulások 
támogatása  jogcím  igénybevételéhez  vállalt  –  2007.  évi 
költségvetési  törvény  8.  melléklet  IV.  pont  Kiegészítő 
szabályok  2.1.-2.2.  pontjában  meghatározott  kapacitás-
kihasználtsági feltételeknek megfelel.

A 2008/2009. nevelési,- illetve tanévben 
1.1  részt  vesz  a  többcélú  kistérségi  társulás  közoktatási 
feladatellátásában,  és  a  többcélú  kistérségi  társulások  támogatása 
jogcím igénybevételéhez vállalt – 2007. évi költségvetési törvény 8. 
melléklet  IV.  pont  Kiegészítő  szabályok  2.1-2.2  pontjában 
meghatározott kapacitás kihasználtsági feltételeknek megfelel.
   
A  2008/2009. nevelési-, illetve tanévben
 
2.1  részt  vesz  a  többcélú  kistérségi  társulás  közoktatási 
feladatellátásában,  és  a  többcélú  kistérségi  társulások  támogatása 
jogcím igénybevételéhez vállalt – költségvetési törvény 8. melléklet 
IV. pont Kiegészítő szabályok 2.1.-2.2. pontjában meghatározott – 
kapacitás-kihasználtsági feltételeknek megfelel.

V.  Az  önkormányzat  iparűzési  helyi  adó  bevezetéséről  döntött,  és 
költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodás során realizál.

VI. Az önkormányzat a 2007. évi zárszámadására vonatkozóan az 
Ötv.  92/A.  §-a  alapján  könyvvizsgálatra  nem  kötelezett és  a 
zárszámadásának hitelesítésével könyvvizsgálót saját döntése alapján nem 
bízott meg”.

           Határidő: azonnal
Felelős:  Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

    
B. 2006. évi költségvetési beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

Csóriné  Botyánszki  Ágnes  polgármester  :  Az  írásos  anyagot  mindenki 
megkapta,  az  ÖNHIKI  pályázathoz  a  2007.  évi  költségvetési  beszámolót  is 
csatolnunk kell.  Ezt a napirendi pontot később tárgyaltuk volna, de előbb kell 
megtenni. 
Szóban ismerteti szakfeladatonként a számszaki adatokat.  
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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  5 /2008. (III. 27.) sz. Ö. rendelete
Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testületének  a  2007.  évi  költségvetésének 
végrehajtásáról.

                                      (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester :  A helyi  önkormányzatokról  szóló 
1990.  évi  LXV.  törvény  92.§.-ának  (10)  bekezdése  szerint  a  polgármester  a 
tárgyévre  vonatkozó  éves  ellenőrzési  jelentést,  valamint  az  önkormányzat 
felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján 
készített  éves  összefoglaló  ellenőrzési  jelentést  –  a  tárgyévet  követően,  a 
zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület elé terjeszti.

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  24/2008.  (III.  26.)  sz. 
határozata

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete az  éves  ellenőrzési  jelentést  a  2007.  évi 
belső ellenőrzési tevékenységről elfogadja.
Határidő : értelemszerű
Felelős : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

        ( Az éves ellenőrzési jelentés a jegyzőkönyvhöz   
        mellékelve.)

C. Éves Közbeszerzési terv
Előterjesztő : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

Csóriné  Botyánszki  Ágnes  polgármester  : Az  írásos  előterjesztés  szóban 
ismertetve lett.

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  25/2008.  (III.  26.)  sz. 
határozata

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete a 2008. évi közbeszerzési tervét  
j ó v á h a g y j a.
Határidő : értelemszerű
Felelős : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

(  A  2008.  évi  Közbeszerzési  terv   a  jegyzőkönyvhöz 
mellékelve)

D. Előterjesztő : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

Csóriné  Botyánszki  Ágnes  polgármester  :  Pénteken  a  Nógrád  Megyei 
Önkormányzatok Közútkezelő és Környzetvédelmi Közhasznú Társaság ülésére 
hívtak meg.

Papp  Gábor  alpolgármester :  Javasolnám,  hogy  jelezzük  a  Szécsényi 
Rendőrkapitányság,  a  Nógrád  Megyei  Önkormányzatok  Közútkezelő  és 
Környezetvédelmi Közhasznú társaság, valamit az Állami Közút Kht-nek, hogy a 
településen  lévő  két  lassító  sziget  baleset-és  élet  veszélyes,  és  azt  lebontani 
szíveskedjenek.  

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  26/2008.  (III.  26.)  sz. 
határozata

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  Állami  Közút 
Kht-nál  kezdeményezze  a  településen  kihelyezett 
forgalomlassító  szigetek  megszüntetését,  mivel  a 
lakosság  és  a  képviselő-testület  véleménye  alapján 
baleset-és életveszélyes.  
Határidő: értelemszerű
Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

Több kérdés, hozzászólás nem lévén Csóriné Botyánszki Ágnes  polgármester az 
ülést 2010 órakor bezárja.

K.m.f.
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Csóriné Botyánszki Ágnes                                                       Kristóf Edit        
                    polgármester                                                                   körjegyző
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