
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  2009. 
július 29-én 1700 órai együttes 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:          Antalné Varga Katalin igazgatónő 
                                                       Bartusné Serfőző Mária tagintézményvezető
                                                        dr. Juhász Tamásné mb.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 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.Általános Iskola és Óvoda igazgatójának beszámolója
   Előterjesztő: Antalné Varga Katalin igazgatónő

   
2. Általános Iskola és Óvoda tagintézmény vezetőjének beszámolója
     Előterjesztő: Bartusné Serfőző Mária

3. A két ülés között történt fontosabb eseményekről 

     Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes 
     (szóbeli előterjesztés)

4.  E g y e b e k



NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ Általános Iskola és Óvoda igazgatójának beszámolója
   Előterjesztő: Antalné Varga Katalin igazgatónő

   
   Írásbeli beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva.

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   47/2009. 
(VII.29.)sz határozata.

Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Általános Iskola és Óvoda igazgatójának 2008. évi 
beszámolóját
       e l  f o g a d j a.

  Határidő : értelemszerű
Felelős : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

Antalné Varga Katalin igazgatónő ismertette az Általános Iskola és Óvoda 2008. évi 
munkásságát. Részletesen ismertette az Intézményi Minőségirányítási Program 2009. évi 
átdolgozását, kiegészítését, Nevelési Programját, Helyi tantervét. Köszönetet mondott a 
Képviselőtestületnek az iskola teljeskörü  támogatásában

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  48 /2009. 
(VII.29.)sz határozata.

Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Általános Iskola és Óvoda  Intézményi Minőségirányítási 
Program 2009. évi átdolgozását, kiegészítését, Nevelési 
Programját, Helyi tantervét       e l  f o g a d j a.

  Határidő : értelemszerű
Felelős : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester



2. Általános Iskola és Óvoda tagintézmény vezetőjének beszámolója
     Előterjesztő: Bartusné Serfőző Mária

     Írásbeli beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva.
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   49/2009. 
(VII.29.)sz határozata.

Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Általános Iskola és Óvoda tagintézmény vezetőjének  2008. 
évi  beszámolóját
              e l  f o g a d j a.

Határidő : értelemszerű
Felelős : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

Bartusné Serfőző Mária tagintézmény vezetője ismertette az Általános Iskola és Óvoda 2008. 
évi munkásságát, Helyi Óvodai Nevelési Programját. Az óvoda belsőleg és külsőleg is 
teljesen fel lesz újítva, az új tanévet már korszerű óvodában fogják kezdeni. Köszönetet 
mondott a Képviselőtestületnek, de különösen a Polgármester asszonynak az áldozatkész 
munkájáért.

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   50/2009. 
(VII.29.)sz határozata.

Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Általános Iskola és Óvoda  Helyi Óvodai Nevelési Programját 
e l  f o g a d j a.



Határidő : értelemszerű
Felelős : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

   

2. ) A két ülés között történt fontosabb eseményekről 
      Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes 
      (szóbeli előterjesztés)

Csóriné Botyánszki Ágnes: ismertette a legutóbbi ülés után Endrefalva községben 
történt  eseményeket:  gyerekház  megnyitó,  falunap,  játékfesztivál,  más 
országokból  érkezett  konferenciavendégek  fogadása.  Közmunkásokkal 
kapcsolatos problémák megbeszélése.
2009. július 03-án a pályázaton nyert kisbuszra felkerültek a matricák. A kisbusz 
pályázati elszámolásánál az ellenőrzés megtörtént, mely megfelelő volt. Szociális 
földprogramra nyert  pályázati  összeg elszámolása  folyamatban van.  Az óvoda 
felújítására beadott pályázatunkra a Támogatási szerződést aláírtuk. Az óvodai 
felújítási munkálatok egy új óvodát varázsolnak majd nekünk.

3. E g y e b e k

A. Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester
Írásbeli anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva

Csóriné Botyánszki Ágnes: Általános Iskola és Óvoda igazgatónőjének 2009. július 31-
ével lejár a vezetői megbízása. Új pályázatot kiírása megtörtént, az állás meghírdetésre 
került. A pályáztatási események lezajlásáig, az állás betöltése napjáig, azaz 2009. 
szeptember 18-ig Antalné Varga Katalint javaslom bízzuk meg vezetőnek.



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 /2009. 
(VII.29.)sz határozata.

Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
az  Általános Iskola és Óvoda vezetőjének  a pályáztatási 
események lezajlásáig, az állás betöltése napjáig, azaz 
2009. szeptember 18-ig Antalné Varga Katalint bízza 
meg vezetőnek.

Határidő : értelemszerű
Felelős : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

B. Előterjesztő: Holecz Sándorné Alapszolgáltatási Központ vezetője
Írásbeli anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva

Holecz Sándorné :Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és 
Gyámhivatala Salgótarjáni Kirendeltségének levele alapján készített átfogó értékelést 
Endrefalva község 2008. évi gyermekvédelmi, gyámhatósági  feladatainak ellátásáról.

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   52/2009. 
(VII.29.)sz határozata.

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az 
átfogó  értékelést   Endrefalva  község  2008.  évi 
gyermekvédelmi, gyámhatósági  feladatainak ellátásáról 
e l f o g a d j a.

Határidő : értelemszerű



Felelős : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

C. Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester
Írásbeli anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva

Endrefalva Község Önkormányzatának  a 4/2009. (III.26.) Ök rendeletét , a helyi 
szociális  igazgatásról,   kiegészíteni  kellett.  Ezen  kiegészítésekkel  nyújtott  be 
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   7. /2009. 
(VII.29.)sz rendelete.

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az 
4/2009. (III.26.) Ök rendeletét , a helyi szociális igazgatásról, 
kiegészítését e l f o g a d j a.

Határidő : értelemszerű
Felelős : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

D. Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester
Írásbeli anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselőtestülete az 1/2009. (II.14.) számú költségvetési 
rendeletének 3. §-át az előterjesztés alapján módosítja.

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  8./2009. 
(VII.29.)sz rendelete.

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
8/2009. (VII.. 29.) Ök rendeletét Az Önkormányzat 2009. 
évi költségvetés módosításához.
e l f o g a d j a.

Határidő : értelemszerű
Felelős : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

E. Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester
Írásbeli anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva

Endrefalva Község Önkormányzatának  a 28/2009. (IV.28.) Ök határozatát nem 
az  1994.  évi  LXV.törvénynek  megfelelően  hozta,  ezért  meg  kell  változtatni. 
Javaslom ezen határozatunkat vonjuk vissza.

 

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   53/2009. 
(VII.29.)sz határozata

Endrefalva  Község  Önkormányzatának   a  28/2009. 
(IV.28.)  Ök  határozatát  nem  az  1994.  évi 
LXV.törvénynek megfelelően hozta, ezért ezen határozat 
visszavonását

e l f o g a d j a.

Határidő : értelemszerű
Felelős : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester



E. Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester
Írásbeli anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva

Endrefalva  Község  Önkormányzatának   az  ÉMOP.3.1.3.  pályázat 95  %-os 
támogatottságú. Javaslom ezen lehetőséget használjuk ki, nem tudni mit hoz még 
a jövő.

 

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  54 /2009. 
(VII.29.)sz határozata

Endrefalva  Község  Önkormányzata   az  ÉMOP-
2009.3.1.3.  pályázaton, mely  95  %-os  támogatottságú 
részt kíván venni.

Határidő : értelemszerű
Felelős : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

Több kérdés, hozzászólás nem lévén Csóriné Botyánszki Ágnes  polgármester az ülést 
1850 órakor bezárja.

K.m.f.

Csóriné Botyánszki Ágnes                                                Dr. Juhász Tamásné 
                    polgármester                                                                   mb.körjegyző


	N a p i r e n d
	Csóriné Botyánszki Ágnes                                                Dr. Juhász Tamásné       


