
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  2008. 
július 30-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

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  pontok  közül  a 
Védőnői Szolgálat beszámolóját a következő testületi ülésre tegyék át, mivel a 
védőnő betegállományban van 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 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 2008. július 29-én megrendezésre 
került  Az  Idősek  Kulturális  Napja   a  Művelődési  Házban.  Nagyon  szép 
rendezvényen vettünk részt, köszönjük Holecz Sándornénak a munkáját.
Holecz Sándorné képviselő : Köszöni a támogatást, segítséget amit kaptunk.
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Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének jegyzőkönyve

A körjegyzőség tárgyi feltételeinek javítására benyújtott pályázaton 2.000 e Ft-ot 
nyertünk.  Ebből   veszünk  a  körjegyzőség  számára  számítógépeket,  2  db 
fénymásolót,  kamerát,  fényképezőgépet,  laptopot  projektorral  és  irodai 
eszközöket.
Védelmi  Bizottság  számára  jóváhagyásra  megküldtem  az  árvízkár-elhárítási 
tervet.
Ennek kapcsán 4 embert  kiközvetítettem 2 hónap közhasznú munkára,  akik a 
Ménes-patakot fogják kitisztítani.
A lakás eladásával kapcsolatban a szerződést csütörtökön írjuk alá.
Július  hónapban  nem  változott  a  közcélú  munkások  száma.  Augusztusban 
Murányiné marad a konyhán.  Uhrinné elmegy 2008.07.31-vel  helyére Csonka 
Tímea közhasznú foglalkoztatott kerül.
Ellenőrzések idejét éljük, az Általános Iskolában 2 hétig ellenőrzött az ÉMRI, 
akik  a közoktatási normatívát nézték.
A Védőnői Szolgálatot az Ántsz ellenőrizte és a helyettesítést 2008.08.01-től nem 
javasolja. Most, hogy a védőnő betegállományban van helyettest rendelnek ki.

Kéri  Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót  vegye tudomásul.

2.)  Eg y   e b e k  
A.  Diáksport Egyesület megalakítása
Előterjesztő : Homoki Gábor képviselő (szóbeli)

Homoki  Gábor  képviselő  :  Többször  volt  szó  arról,  hogy  megalakítanánk a 
Diáksport Egyesületet. Urbányi Tamás testnevelő tanár foglalkozna a diákokkal, 
a gyerekeink csak tánc, próza, sporttal kapcsolatban tudnak felmutatni valamit.
Csóriné  Botyánszki  Ágnes  polgármester  :  Partnerek  vagyunk  az  egyesület 
megalakításában, támogatni fogjuk, hogyha létrejön az egyesület. A segítséget az 
egyesület megalakításában megkapjátok.

B. Pályázatíró megbízása
Előterjszető : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester (szóbeli)

Csóriné  Botyánszki  Ágnes  polgármester:  Ajánlatot  kaptunk  Tóth  András 
Tudásközpont  Egyesület  elnökétől,  hogy a  két  község Endrefalva-Szalmatercs 
községeknek  mindennemű  pályázatírását  elvállalná.  Úgy  gondoltuk,  hogy 
szerződést  ez év végéig kötnénk vele.  Szalmatercs  önkormányzata egyetért  a 
szerződés megkötésével. A munkadíj havi bruttó 160.000.-Ft lenne, amit a két 
önkormányzat  fizetne  ki.  Ebben  az  évben  már  nagyon  sok  pályázatot 
benyújtottunk,  aminek az  írása  nagyon sok időt  vesz  igénybe.  Tóth  András  a 
pályázat  megírását  úgy  vállalja,  hogy  mindennek  ő  utána  néz,  csak  a 
mellékleteket  készítjük  elő  számára.  2008-tól  Karancsság  községben  írja  a 
pályázatokat  az  önkormányzatnak,  ahol  a  nyertes  pályázatokkal  kb.  30  millió 
forintot nyertek idáig.            
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Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének jegyzőkönyve

Csóriné  Botyánszki  Ágnes  polgármester  szavazásra  teszi  fel  a  határozati 
javaslatot, melyet Endrefalva Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
1  ellenszavazattal  és  1  tartózkodással  elfogadott,  és  az  alábbi  határozatot 
hozta:

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 50/2008. (VII.30.) sz. határozata

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
úgy  határozott  hogy  Endrefalva-Szalmatercs  község 
önkormányzataival  közösen  megbízási  szerződést  köt 
Tóth  András   elnökkel  2008.  augusztus  1-től  2008. 
december 31-ig.  A megbízási  szerződés  összege bruttó 
160.000.-Ft.  A  szerződés  tárgya  az  Endrefalva-
Szalmatercs község önkormányzatainak pályázatírása.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

C. Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesületének alapítása 
Előterjszető : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

Csóriné  Botyánszki  Ágnes  polgármester:  Ismerteti  az  Ipoly-menti  Palócok 
Térségfejlesztő Egyesületének megalapítására vonatkozó 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:

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 51/2008. (VII.30.) sz. határozata

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
úgy határozott hogy,

1. Az  Ipoly-menti  Palócok  Térségfejlesztő 
Egyesületének alapító tagja kíván lenni.
2. Az  Ipoly-menti  Palócok  Térségfejlesztő 
Egyesületének Alapító Okiratával egyetért, az abban 
foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
3. Az  Ipoly-menti  Palócok  Térségfejlesztő 
Egyesületének alapítása kapcsán 10.000 forint,  azaz 
tízezer forint összegű alapítói pénzbeli hozzájárulást 
teljesít az alapítói vagyon javára,a melyet az alakuló 
Taggyűlésen elfogadott módon és határidőben bocsát 
az Egyesület rendelkezésére.
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Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének jegyzőkönyve

4. Csóriné  Botyánszki  Ágnest  hatalmazza  meg 
az  Ipoly-menti  Palócok  Térségfejlesztő  Egyesülete 
Alapító Okiratának alapító nevében és képviseletében 
történő aláírásra.
5. Csóriné Botyánszki Ágnest hatalmazza fel a 
képviseletében,  az  Egyesület  ügyeiben  történő 
eljárásra, a helyi vidékfejlesztéshez kapcsolódó teljes 
jogkörrel,  határozatlan  időre  az  alapító  nevében  és 
képviseletében történő aláírásra.      

     Határidő: értelemszerű
     Felelős: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

D. Rendelet hatályon kívül helyezése
Előterjszető : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

Csóriné  Botyánszki  Ágnes  polgármester  :  Ismerteti  a  rendelet  tervezetet. 
Javaslom a rendelet elfogadását.
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 6/2008.(VII.31.)sz. ö. rendelete

A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosításáról.

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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