
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  2008. 
november 26-án 1700 órai nyílt testületi ülésén.
Jelen vannak: Csóriné  Botyánszki  Ágnes  polgármester, 

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

Tanácskozási joggal: Kristóf Edit körjegyző
 Egyebek E./pontjánál                      Csonka Tibor vállalkozó 

 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 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.) Két ülés között történt fontosabb eseményekről
      Előterjesztő : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

2.) Beszámoló a 2008. évi I-III.negyedévi költségvetés teljesítéséről
      Előterjesztő : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester  

3.) 2009. évi költségvetési beszámoló 
     Előterjesztő : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester
 
4.) E g y e b e k

NAPIREND TÁRGYALÁSA
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1.) Két ülés között történt fontosabb eseményekről
     Előterjesztő :  Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

 
Csóriné  Botyánszki  Ágnes polgármester  :  A közcélú,  közhasznú munkában 
nem történt  változás.  4  közhasznú  munkásunk  intézményeinkben  maradtak,  a 
közcélú munkások változatlanok.
Megkaptuk a kisbuszra beadott igényünkről az értesítést.
A HEFOP 2.1.8 záróellenőrzése megtörtént, a pályázatból fennmaradó 20 %-ot 
ezután megkapjuk.
Szociális Expo-n vettem részt a szociális földprogrammal kapcsolatban.
A Szociális tanulmányterv ismertetése.
Leader  ülésen  átvettük  az  európai  falu  táblát,  melyet  minden  községnek  a 
falutábla alá kell elhelyezni.
Holnap 4720 kg lisztet kap a község, amit 20 kg-ként osztunk szét a lakosok 
között.
Holnap Borenszki Ervin országgyűlési képviselő fogadóórát tart a Hivatalban.
     
Kéri  Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót  vegye tudomásul.

2.) Beszámoló a 2008. évi I-III.negyedévi költségvetés teljesítéséről
      Előterjesztő : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester  
      (írásbeli előterjesztés)

Csóriné  Botyánszki  Ágnes  polgármester:  A  beszámolót  írásban  előzetesen 
mindenki megkapta.
A képviselők a számszaki részre kérdéseket tesznek fel, melyre kielégítő választ 
kapnak.

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 67/2008.(XI.26.)sz. határozata
Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
megtárgyalta az önkormányzat 2008. évi költségvetés I-
III.  negyedévi  teljesítéséről  szóló  beszámolót  és  azt 
elfogadja.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester

3.) 2009.évi költségvetési koncepció 
Előterjesztő : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester
(írásbeli előterjesztés)
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Csóriné  Botyánszki  Ágnes  polgármester  :  Szóban  ismerteti  a  2009.  évi 
költségvetési  koncepciót,  mely  anyagot  a  képviselők  írásban  előzetesen 
megkaptak.  

 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 68/2008.(XI.26.)sz. határozata
Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
megtárgyalta az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 
szóló  koncepciót  és  az  abban  foglaltakat  a  2009.  évi 
költségvetés tervezésére vonatkozó irányelvekkel együtt 
elfogadja.
Határidő : folyamatos
Felelős :  polgármester

4. Egyebek
A. 
Csóriné  Botyánszki  Ágnes  polgármester :  Szóban  ismerteti  az  Észak-
magyarországi  Regionális  Vízművek  Zrt.  által  2009.  évre  vonatkozóan 
megküldött ivóvíz-szolgáltatási és csatorna-szolgáltatási díjat tartalmazó levelét.  

Csóriné  Botyánszki  Ágnes  polgármester  szavazásra  teszi  fel  a  rendelet 
tervezetet, melyet Endrefalva Község Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadott az alábbi rendeletet alkotta:

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének  9/2008. (XI. 27.) sz. rendelete
a 2009. és 2010. évi hatósági víz-és csatornaárról.

B.
Csóriné  Botyánszki  Ágnes  polgármester :  Szóban  ismerteti  az  ELMŰ- 
ÉMÁSZ.  Hálózati  Szolgáltató  Kft.  által  2009.  évre  vonatkozóan  megküldött 
Holdfény-csillagfény-Napfény-Eseti  megrendelésen  alapuló  közvilágítási 
csomagokat tartalmazó levelét.  

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 69/2008.(XI.26.)sz. határozata
Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
megtárgyalta  az  ELMÜ-ÉMÁSZ  Hálózati  szolgáltató 
Kft.  Által  megküldött  árajánlatokat  közvilágítás 
üzemeltetésére  és  a  Holdfény-csomagot  tartalmazó 
árajánlatot fogadja el.
Határidő : folyamatos
Felelős :  polgármester

C.

Csóriné Botyánszki  Ágnes polgármester :   Szóban ismerteti  Beszkid Andor 
Rimóc  község  polgármestere   által  a  véradáson  részt  vett  önkormányzati 
dolgozók munkaidő kedvezményére vonatkozóan megküldött  levelét. 
 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 70/2008.(XI.26.)sz. határozata
Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
megtárgyalta  Rimóc  község  polgármestere  által    a 
véradáson részt vett önkormányzati dolgozók munkaidő 
kedvezményére  vonatkozóan  megküldött  levelét  és 
elfogadja 2009. január 01.   
Határidő : folyamatos
Felelős :  polgármester

D.

Csóriné  Botyánszki  Ágnes  polgármester:  Ismerteti  Endrefalva  Község 
Önkormányzatának helyi szociális igazgatásról szóló rendelet kiegészítését. 
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 10/2008.(XI.27.)sz. rendelete
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a  helyi  szociális  igazgatásról  szóló  rendelet 
kiegészítéséről

                                      (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
E.
Csóriné  Botyánszki  Ágnes  polgármester  :   Ismerteti  a  Szécsény  Kistérség 
Önkormányzatainak Többcélú Társulása által megküldött írásbeli 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 71/2008.(XI.26.)sz. határozata
Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
megtárgyalta és döntött arról, hogy 2008. december 31-el 
kilép a közösségi ellátást működtető Társulásból.
Utasítja  a  polgármestert  és  a  körjegyzőt  a  kilépéssel 
kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzésére. 
Határidő : folyamatos
Felelős :  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 72/2008.(XI.26.)sz. határozata
Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
megtárgyalta és döntött arról, hogy 2008. december 31-el 
kilép  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtási  ellátást 
működtető Társulásból. 
Utasítja  a  polgármestert  és  a  körjegyzőt  a  kilépéssel 
kapcsolatos adminisztárciós feladatok elvégzésére. 
Határidő : folyamatos
Felelős :  polgármester

F.

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester : Csonka Tibor vállalkozó kérelemmel 
szeretne az önkormányzathoz fordulni.
Csonka Tibor  vállalkozó  : Cigány  éttermet  szeretnék  a  faluban  csinálni,  az 
önkormányzat tulajdonában álló 174/2 hrsz-ú földterületen.  Kb.  200 főre  való 
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főzést  vállalnánk, rendezvények lebonyolítást.  A falut szeretném ezzel előbbre 
vinni. Az éttermet park venné körül amit szabadtéri rendezvényekre használnánk. 
Ha ez  sikerül,  a  továbbiakban bevezetnénk a  falusi  turizmust.  Tervben van a 
műfüves pálya kialakítása is.        

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 73/2008.(XI.26.)sz. határozata
Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
megtárgyalta  Csonka  Tibor  vállalkozó  szóbeli 
kérelmében elhangzottakat és elővásárlási szerződést köt 
arra  az  esetre  ha  nyertes  pályázat  születik  a  Leader 
program keretében.    
Határidő : folyamatos
Felelős :  polgármester

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

K.m.f.

Csóriné Botyánszki Ágnes                                                       Kristóf Edit        
            polgármester                                                                           körjegyző
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	N a p i r e n d
	Csóriné Botyánszki Ágnes                                                       Kristóf Edit        


