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Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  2008. 
szeptember 3-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.) 2008. évi I. félévi költségvetési beszámoló
     Előterjesztő : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester   
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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  2008.  augusztus  23-24-én 
Játékfesztivált  rendeztünk.  Jól  sikerült  rendezvény  volt,  de  hogy  lehetne  még 
több embert kicsábítani azt nem tudom, talán az iskolai tanítási év utolsó hetén 
jobb lenne megrendezni. Ezen gondolkozzunk.
A közcélú munkások létszáma nem változott. 
Kuris  Istvánné  pénzügyi  előadó  betegsége  idejére  Dudásné  Tőzsér  Erika 
helyettesíti. 
Polgári védelemmel kapcsolatban felül kell vizsgálni, hogy kinek mi a feladata. 
Holnap kerül aláírásra a táborozási pályázat támogatási szerződése.
Sajnos az ÉMOP pályázaton,  amellyel  az iskola és  óvoda felújítására kértünk 
támogatást nem nyertünk.  

Kéri  Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót  vegye tudomásul.

2.)  2008. évi I. félévi költségvetési beszámoló
Előterjesztő :Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester (írásbeli)

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester:  A beszámolót mindenki megkapta, 
várom a kérdéseket, hozzászólásokat.
A  képviselő-testület  kérdéseket  tesz  fel  a  számszaki  részekre  vonatkozóan, 
melyekre kielégítő választ kapnak. 

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 7/2008.(IX.04.)sz. rendelete
Endrefalva  Önkormányzat  Képviselő-testületének 
rendelete a 2008. évi költségvetés módosításáról
/jegyzőkönyvhöz mellékelve/ 

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 55/2008.(IX.03.)sz. határozata
Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
2008.  évi  I.  félévi  költségvetési  beszámolóját a szóbeli 
kiegészítésekkel elfogadja.  
Határidő: azonnal
Felelős:  polgármester

Jkv 2008.09.03.2



Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének jegyzőkönyve

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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