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Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  2008. 
április 30-án 1700 órai nyílt testületi ülésén.
Jelen vannak: Csóriné  Botyánszki  Ágnes  polgármester, 

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

Tanácskozási joggal: Kristóf Edit körjegyző
Igazoltan távol :                             Homoki Gábor
                                                         Józsa Zoltán képviselők                          

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  napirendet  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. ) E g y e b e k

NAPIREND TÁRGYALÁSA

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

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester : A közmunkások személyi állománya 
nem változott.
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2008.  május  1-től  közcélú  munkásként  két  asszony  kezdi  meg  a  munkákat, 
virágültetés, locsolás, gyomlálás stb. 3 férfi pedig a kaszálással fog foglalkozni.
Megkaptuk a tavaly benyújtott  vis  maior pályázatunkat.  Benyújtjuk az ÉMOP 
3.1.3  pályázatot,  benyújtottuk  a  körjegyzőség  tárgyi  feltételeinek  javítására 
pályázatot.   
Ipoly-menti  Vízgazdálkodási  és  Vidékfejlesztési  társulás  szeretné  kitisztítani  a 
pilinyi patakot, erre pályáznak.
Befejeződött a festés a hivatalban, a rendőrség által használt helyiség kimaradt, 
de azt még külön felméretem. Még a folyosó kijavítását és a tisztasági meszelést 
kell kifizetni. 
Fülöp László megnézte a vizesblokkot 150 e Ft  kell  anyagra és  ehhez még a 
csempe árát hozzá kell számítani.
A szécsényi Kistérségi ülésen megválasztották a belső ellenőrt, a területfejlesztési 
menedzsert és az oktatási referenset.

Kéri  Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót  vegye tudomásul.

2.) Egyebek
     Előterjesztő:  Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

Csóriné  Botyánszki  Ágnes  polgármester  :  Ismerteti  az  ÉMOP-2007-3.1.3. 
támogatásra benyújtani kívánt pályázatot.   

Csóriné Botyánszki  Ágnes  polgármester  szavazásra teszi  fel  a határozati 
javaslatot, melyet Endrefalva Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadott,  és  az  alábbi  határozatot 
hozta:

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 30/2008. (IV. 30.) sz. határozata

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
úgy határozott, hogy az Észak-magyarországi Regionális 
Fejlesztési  Tanács  által  meghirdetett  Észak-
magyarországi  Operatív  Program  Vidékfejlesztési 
programot  kiegészítő  településfejlesztés  ÉMOP-2007-
3.1.3.  támogatására pályázatot  nyújt  be,  melynek teljes 
fejlesztési költsége 122.633.430.-Ft, az ehhez szükséges 
12.263.343.-Ft  önerőt  az  önkormányzat  biztosítja, 
melyből a 2008. évi költségvetést 3.512.408.-Ft terhel. 
Határidő: értelemszerű
Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester : Szóban ismereti hogy az önkormányzat 
pályázatot nyújt be az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által 
„A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatása 2008. évi támogatásának 
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elnyerésére”  melynek  célja  II.  András  Közösségi  és  Szolgáltató  Tér 
nyílászáróinak cseréje. 
Csóriné Botyánszki  Ágnes  polgármester  szavazásra teszi  fel  a határozati 
javaslatot, melyet Endrefalva Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadott,  és  az  alábbi  határozatot 
hozta:

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 31/2008. (IV. 30.) sz. határozata
Endrefalva  Községi  Önkormányzat   Képviselőtestülete  úgy 
határozott, hogy az Észak-Magyarorzági Regionális Fejlesztési 
Tanács  által  meghirdetett  LEKI  (célelőirányzat,  jogcím) 
támogatására pályázatot nyújt be.

A  pályázat  célja  :  A  Közösségi  és  Szolgáltató  Tér 
nyílászáróinak cseréje 

a fejlesztés megvalósulási helye :  Endrefalva 

A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban

Megnevezés 2008. év

Saját forrás             970.000
Hitel                        0
Támogatásból igényelt összeg          8.727.820
Egyéb támogatás (nevesítve)                        0
Egyéb forrás                        0

Összesen         9.697.820

A Képviselő-testület a 2008. évi saját forrás összegét a 2008. évi költségvetéséről szóló 
1/2008.(II.14.) számú Költségvetési Rendeletében biztosítja. A testület felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat benyújtására.

  Határidő: 2008. május 15.
                              Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

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

K.m.f.

Csóriné Botyánszki Ágnes                                                       Kristóf Edit        
                    polgármester                                                                   körjegyző
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