
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  2008. 
június 25-én 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
                                                         Antalné Varga Katalin Iskola ig.
                                                         Bartusné Serfőző Mária Tagintézmény vez.   

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 napirendi pontokat a 
Kulturális  és  Hagyományőrző Bizottság tájékoztatójával  egészítsük ki  és  a 
következők alapján állapítsa meg a testület a napirendet:

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 Kulturális és Hagyományőrző Bizottság tájékotatója
     Előterjesztő: Rácz Tamásné Biz. elnöke

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

3.) Általános Iskola és Óvoda 2007/2008 évének értékelése
     Előterjesztő : Antalné Varga Katalin Iskola Igazgató
                            Bartusné Serfőző Mária Tagintézmény vez.

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

1.) Kulturális és Hagyományőrző Bizottság tájékoztatója

Előterjesztő : Rácz Tamásné Biz. Elnöke

Rácz  Tamásné  Kult.  és  Hagy.Biz.  elnöke  : 2008.  július  5-én  Roma  napot 
tartunk Endrefalván, a meghívót már elkészítettük. 

Szőrös Zoltán CKÖ elnök : Két kérésünk lenne, az egyik a mobil WC-ről lenne 
szó.  Mivel  ezt  nem tudjuk  megoldani,  kérnénk,  hogy  biztosítsa  számunkra  a 
testület. illetve a villanyáramot.

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester : Hánykor kezdődik a rendezvény ?

Szőrös Zoltán CKÖ elnök : 11-kor kezdődik, az esti buli 8 óra magasságában.

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester :  Milyen jellegű műsorok lesznek ?

Szőrös Zoltán CKÖ elnök :  Táncolni fognak, zenés hagyományőrző műsorok 
lesznek. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester : A két mobil WC ára 56.000.-Ft. 

Deák  Sándorné  képviselő  :  Kaptunk  ígértet  arra,  hogy  asztalokat-székeket 
kapunk a pályázatból. 

Szőrös Zoltán CKÖ elnök :  Nem került rá sor, nem tudtam még teljesíteni az 
ígéretemet, de nem lehetetlen.

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester : Mennyi sátorra lenne szükség ?

Szőrös  Zoltán  CKÖ elnök : Mindenre  szükségünk  lenne,  a  nádra  székekre, 
sátorra.

Papp Gábor alpolgármester : Mennyi vendég lesz ?

Rácz Tamásné Kult. és Hagy. Biz. elnöke : 1500-2000 ember lesz.

Deák Sándorné képviselő : Mindig ilyen rendezvényetek van, örülünk neki, de 
nem  lehetne  egyszer  szervezni  társadalmi  munkában  például  szemét 
összeszedést?  

Holecz Sándorné képviselő : A romanap után tisztába kell rakni a falut.

     
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 39/2008. (VI. 25.) sz. határozata

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
az  endrefalvai  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat 
számára  a  2008.  július  5-én  megrendezésre  kerülő 
romanapra 1 db mobil WC-t biztosít, melynek a költségét 
átvállalja.
Határidő: értelemszerű

                                  Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

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

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester : A 2008. május 30-án megrendezésre 
került falunapon mindenkinek a segítségét szeretném megköszönni. 
A  közmunkásoknál  a  szécsényi  Többcélú  Kistérségi  Társulás  által  felvett 
közmunkások munkaszerződése megszűnt.  1 főt visszaveszünk 11 napra,  hogy 
álláskeresői támogatásra legyen jogosult.
A korábban a benyújtás mellett döntött pályázatokat határidőben benyújtottuk.
Nyári étkeztetést 79 főre kaptunk támogatást 829.500.-Ft értékben.

Kéri  Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót  vegye tudomásul.

3.)  Általános Iskola és Óvoda 2007/2008 évének értékelése
      Előterjesztő : Antalné Varga Katalin Iskola igazgató
                              Bartusné Serfőző Mária Tagintézmény Vezető
 
Antalné Varga Katalin Iskola igazgató : Az írásos anyagot időben megküldtem 
a  Polgármester  Asszonynak.  Ebben  az  évben  többen  vettek  részt  a  szakmai 
napunkon. Azt szeretném felsorolni ami meghatározta az idei évet. Javuló tárgyi-
személyi  feltételek,  az  épület  tantermei  javultak.  Továbbképzéseken, 
átképzéseken vettünk részt. Legjobb mutatókkal rendelkezünk, 10 feletti számot 
mutatja a továbbképzések száma.
Képesség-kibontakoztató felkészítés,  javulás  van a  szülő-iskola  kapcsolatában. 
Szülői klubbot rendeztünk, sok programot szerveztünk a szülőkkel együtt. Volt 
roma asszisztens, roma iskolai koordinátor a hiányzásban próbáltak előre lépni. 
Az intézményről alkotott korábbi vélemény megváltozott. Várjuk a pályázatokat, 
nyitottak vagyunk. Jó tantestület alakult ki, akik felvállalják a többletmunkát. Jók 
a  tovább-tanulási  mutatóink.  Idén  több  gyereket  vettek  fel  érettségit  adó 
intézménybe.
Homoki Gábor képviselő : Én megerősíteni tudom az igazgató asszonyt. Ebben 
az időben többet dolgoztunk tanárok-diákok. Kevesebb gyerek bukott meg, több 
gyereket vettek fel gimnáziumba, szakközépiskolába. Az út felén járunk, de jó 
úton járunk. Jó a tanári közösség, a rendezvények nagyon jól működnek. Szülők 
klubja jól működik.
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Holecz  Sándorné  képviselő  :  Nagyon  széles körű  beszámolót  kaptunk.  Az 
utóbbi időben pozitív értelemben javult az iskola. Kapcsolatunk jó, rendszeres. 
Sokkal kevesebb a negatív jelzés az iskola részéről.  Tapasztaltam, hogy sokat 
dolgoztak,  sok  lendület,  energia  volt  ebben  a  tanévben.  Kívánjuk,  hogy  a 
továbbiakban  sok  sikert  érjenek  el,  a  gyümölcs  egyszer  beérik.  Köszönjük  a 
munkát.   
Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester :  A tantestület felismerte, hogy tenni 
kell valamit. Nagyon jó, hogy az Endrefalvai Általános Iskolának jó híre van.
Bartusné  Serfőző  Mária  Tagintézmény  vezető: Számszerű  eredményt  nem 
tudunk felmutatni,  mint  az  iskola.  A kicsi  semmilyen szokásrenddel,  tudással 
kerül  be  és  3  év  után  önmagához  képest  sokat  fejlődik.  Ez  az  eredmény. 
Alkalmazzuk a Difer módszert, ezek csoportos fejlesztések. Mi is részt vettünk az 
iskolával az IPR programban. Multikulturális tartalmat hogyan tudjuk bevinni, de 
be lehet. Ezt meg tudjuk jeleníteni, a gyerekek nagyon élvezik. A bemutatókon 
mi is szerepeltünk így be tudtuk ezt mutatni.  Személyi feltételünk szeptember 
elején nehezen indult,  de sikerült ezt megoldani.  Szülőkkel jó a kapcsolatunk, 
mivel mindennap találkozunk. Fogadóórákat szívesen látgatják a szülők.    
      
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 40/2008. (VI. 25.) sz. határozata
Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete az endrefalvai Általános Iskola és Óvoda 
2007/2008 tanévének beszámolóját elfogadja.
A  2008/2009  tanévre  vonatkozóan  a  képviselő-
testület  a  közoktatásról  szóló  1993.  évi 
LXXIX.tv.102.§.(2) bek. c) pontban meghatározott 
hatáskörében- a Kt. 3.sz. mell.-nek 7.pontja alapján 
-  az alábbiak szerint dönt a maximális létszámhatár 
átlépésében érintett óvodai csoportokról.
Melléklet  I.  oszlopaiban  megjelölt  intézmény  és 
csoport  esetében  saját  hatáskörben  hagyja  jóvá  a 
maximális létszámhatár 20%-kal történő átlépését.  

        Határidő: értelemszerű
        Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

4. ) E g y e b e k
A. VGÜ ajánlatának ismertetése
Előterjesztő Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester  (írásbeli)

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester :  Ismerteti az önkormányzat számára 
megküldött gyepmesteri tevékenység végzésére szóló ajánlatot.
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B. 
Előterjszető : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester (írásbeli)

Csóriné  Botyánszki  Ágnes  polgármester:  Ismerteti  az  Endrefalva-
Szécsényfelfalu-Piliny  Közoktatási  Intézményfenntartói  Társulás   Pedagógiai 
Programját.

 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 41/2008. (VI. 25.) sz. határozata
                                           Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete  az  Endrefalva-Szécsényfelfalu-Piliny 
Közoktatási  Intézményfenntartói  Társulás 
Pedagógiai Programját megtárgyalta és elfogadja.

        Határidő: azonnal
        Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

C. 
Előterjszető : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester (írásbeli)

Csóriné  Botyánszki  Ágnes  polgármester:  Ismerteti  a  Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetsége által megküldött megkeresést.
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 42/2008. (VI. 25.) sz. határozata
                                           Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete  a  települési  Önkormányzatok  Országos 
Szövetsége  tagjaként  a  2008.  évi  tagdíj 
figyelembevételével  a  2009  és  2010-re  esedékes 
rendes tagdíjat (a két évre) összesen, azaz 52.400.- 
forint  összeget  a  TÖOSZ  EGT  és  Norvég 
Finanszírozási Mechanizmusok pályázati kiírása 4. 
kiemelt  terület  „  A  helyi  és  regionális,  valamint 
központi  hatóságok  /  önkormányzatok 
kompetenciájának  és  adminisztratív  kapacitásának 
növelése  beleértve  információ-technológiai 
eszközök  használatát”  című  célterületére, 
„Önkormányzati  kapacitás-építési  program 
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norvég  tapasztalatok  alapján  2009-2010” című 
projekt  költségvetésének  önrészéhez  biztosítja.  A 
fizetés  ütemezése  a  tagdíjfizetéssel  azonos módon 
történik.

        Határidő: azonnal
        Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

D.
Előterjesztő : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester (szóbeli)

Csóriné  Botyánszki  Ágnes  polgármester  :  OTP  Lakáslízing  Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság /székhely :1012 Budapest, Vérmező út 4.sz. Cg.  01-
10-045229,  adószám :  13491196-2-41,  statisztikai  számjel  :   13491196-6491-
114-01,  képviseletében:  Takáts  György  és  Kovács  Tünde)  vételi  szándékát 
fejezték  ki  6.300.000.-Ft  értékben.  A  másik  két  település  az  eladás  mellett 
döntött.

 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 43/2008. (VI. 25.) sz. határozata

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
úgy  határozott,  hogy  az  OTP  Lakáslízing  Zártkörűen 
Működő  Részvénytársaság  /székhely: 1012  Budapest, 
Vérmező út 4.sz. Cg.  01-10-045229, adószám : 13491196-2-
41,  statisztikai  számjel  :   13491196-6491-114-01, 
képviseletében:  Takáts  György  és  Kovács  Tünde/  részére 
Endrefalva,  Szécsényfelfalu,  Piliny  önkormányzatai 
tulajdonában  lévő  Endrefalva   459/1/A/3  és  459/1/A/8 
hrsz. ingatlanokat 6.300.000.-Ft-értékben eladja.  
A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a 
szerződés aláírására.
Határidő: 2008.07.31.
Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester
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E. 
Előterjesztő : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester (szóbeli)
Csóriné  Botyánszki  Ágnes  polgármester  :  Ismerteti  a  Norda  Észak-
magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. által megküldött ÉMOP-
3.1.3-0207 jelű pályázat formai hiánypótlását. 

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 44/2008. (VI. 25.) sz. határozata

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
úgy határozott, hogy a 30/2008. (IV.29.) sz. határozatával 
elfogadott  településfejlesztési  program  részét  képező 
alábbi létesítmények
 137 hrsz-ú területen lévő művelődési ház;
 153 hrsz-ú területen lévő ravatalozó,
 412 hrsz-ú területen lévő út;
 404 hrzsz-ú területen lévő út;
 368 hrsz-ú területen lévő út;
 173/10 hrsz-ú területen lévő buszváró és
 140 hrsz-ú területen lévő buszváró
fenntartásáról  és  működtetéséről  az  önkormányzat  a 
projekt megvalósítását követően legalább 5 évig kötelező 
feladatként  gondoskodik  a  helyi  önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV tv. 1.§ (3) és (4), valamint a 8.§ (1) 
bekezdésében foglaltak alapján.
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 45/2008. (VI. 25.) sz. határozata

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
úgy határozott, hogy a 30/2008. (IV.29.) sz. határozatával 
elfogadott  településfejlesztési  program  részét  képező 
alábbi létesítmények 
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 137 hrsz-ú területen lévő művelődési ház;
 153 hrsz-ú területen lévő ravatalozó,
fenntartásáról  és  működtetéséről  az  önkormányzat  a 
projekt megvalósítását követően legalább 5 évig kötelező 
feladatként  gondoskodik.  Az  önkormányzat  a 
létesítmények  működtetése  során  –  a  projekt  adatlap 
5.14.1  pontjában  jelzettek  szerint  -  a  felhasználókat 
érintő  díjakkal  nem  számol.  A  pályázati  projekt  nem 
tartalmaz semmilyen ellenszolgáltatás fejében nyújtandó 
szolgáltatást.
Határidő : értelemszerű
Felelős : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

F. 
Előterjesztő . Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester (szóbeli)

Csóriné  Botyánszki  Ágnes  polgármester:  Ismerteti  a  Szécsényi 
Rendőrkapitányság  Közrendvédelmi  és  Közlekedésrendészeti  Osztály  által 
megküldött sebesség-ellenőrző berendezés támogatására szóló levelet.
Papp  Gábor  alpolgármester  :  Én  nem  támogatom,  mert  úgysem  tudják 
visszaszorítani a gyorshajtókat.
Józsa Zoltán képviselő: Amióta a sok kamerát felszerelték, én is visszavettem. 
Arra adnánk pénzt,  hogy több legyen az ellenőrzés.  Én támogatom, engem is 
megbüntettek, másokat is megbüntetnek.

Csóriné  Botyánszki  Ágnes  polgármester  szavazásra  teszi  fel  a  határozati 
javaslatot, melyet Endrefalva Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 
4  ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 46/2008. (VI. 25.) sz. határozata
Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Szécsényi  Rendőrkapitányság  Közrendvédelmi  és 
Közlekedésrendészeti  Osztály  sebesség-ellenőrző 
berendezésének támogatását elutasítja.
 Határidő: azonnal
Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester
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Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének jegyzőkönyve

G.
Előterjesztő . Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester  (szóbeli)

Csóriné  Botyánszki  Ágnes  polgármester  :  Szóban  ismerteti  a  határozati 
javaslatotCsóriné  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 47 /2008.(VI.26.)sz. határozata
Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  az  Általános  Iskola  és  Óvoda 
igazgatójának kinevezését 1 évvel meghosszabbítja.
Határidő : értelemszerű
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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