
J e g y z ő k ö n y v
 

Készült: Endrefalva-Szalmatercs-Szécsényfelfalu  Községek  Önkormányzatok 
Képviselő-testületeinek  2009.  szeptember  1-én  1700  órai  kezdettel  Endrefalva 
Közösségi Ház II. András termében megtartott együttes üléséről.

Jelen vannak: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester, Papp Gábor alpolgármester, 
Csonka Tímea,  Deák Sándorné, Fülöp László, Holecz Sándorné, Homoki Gábor, 
Józsa Zoltán képviselők /8 fő/.
Szentes Dezső polgármester, Gácsi Mihályné alpolgámester, Illés Ferenc, Lovász
 Ferencné, Szentes Dezsőné, Szmorad Ferenc képviselők /6 fő/
Kuris Zoltán polgármester, Keresztes Imre alpolgármester, Licskó Ottó, Saját Nándor, 
Zilaj Csaba képviselők /5 fő/
Tanácskozási joggal: Kristóf Edit körjegyző, Szőrös Zoltán CKÖ elnök
Meghívott:  Dr.Juhász Tamásné

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 1600 órakor az ülést megnyitja,tisztelettel köszönti 
Endrefalva-Szalmatercs-Szécsényfelfalu Önkormányzatok Képviselő-testületeinek tagjait, 
külön köszönti Szalmatercs és Szécsényfelfalu községek polgármestereit, valamint a 
tanácskozási joggal részvevőket. 
Bejelenti,  hogy  az  ülés  összehívása  szabályszerűen  megtörtént.  Megállapítja,  hogy  a 
képviselő-testületi  ülés  mindhárom  önkormányzat  részéről  határozatképes,  mivel  az 
endrefalvi 8 képviselőből 8,  a szalmatercsi 6 képviselőből mind a 6 fő , a szécsényfelfalusi 5 
képviselőből 5 jelen van. Kéri, hogy a napirendet a következők alapján állapítsák meg a 
testületek:
Csóriné  Botyánszki  Ágnes  polgármester  szavazásra  teszi  fel  a  napirendi  javaslatot, 
melyet endrefalvi 8 képviselőből 8,  a szalmatercsi 6 képviselőből 6 fő , a szécsényfelfalusi 5 
képviselőből 5 egyhangúlag elfogadott. 

Napirendi pont

1. Körjegyzőség 2009. évi I.féléves költségvetésének beszámolója
 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes

2. Körjegyzőség 2009. évi I.féléves költségvetésének módosítása



Az együttes ülés napirendi pontja:

1. Körjegyzőség 2009. évi I.féléves költségvetésének beszámolója
 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes

Csóriné  Botyánszki  Ágnes  ismerteti  2009.  évi  első  féléve  költségvetési  beszámoló  a 
Körjegyzőség részéről. 

Csóriné Botyánszki  Ágnes polgármester szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot,  
melyet endrefalvi 8 képviselőből 8,  a szalmatercsi 6 képviselőből 6 fő , a szécsényfelfalusi 5  
képviselőből  5  egybehangzó  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  szintén  
ugyanezen  döntést  hozza,  az  erről  szóló  határozat  a  szalmatercsi  és  a  szécsényfelfalusi  
képviselő-testület jegyzőkönyvében is szerepel. 

Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
64/2009./IX.10./ számú határozata

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
az  Endrefalva-Szalmatercs-Szécsényfelfalu 
Körjegyzőség  2009.  évi  első  féléves  költségvetési 
beszámolóját egyhangúlag
e l f o g a d j a.

Határidő : értelemszerű
Felelős : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

1. Körjegyzőség 2009. évi I.féléves költségvetésének módosítása
 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes



Csóriné  Botyánszki  Ágnes  ismerteti  2009.  évi  első  féléve  költségvetésének módosítását  a 
Körjegyzőség részéről. 

Csóriné Botyánszki  Ágnes polgármester szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot,  
melyet endrefalvi 8 képviselőből 8,  a szalmatercsi 6 képviselőből 6 fő , a szécsényfelfalusi 5  
képviselőből  5  egybehangzó  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  szintén  
ugyanezen  döntést  hozza,  az  erről  szóló  határozat  a  szalmatercsi  és  a  szécsényfelfalusi  
képviselő-testület jegyzőkönyvében is szerepel. 

Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
65/2009./IX.10./ számú határozata

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
az  Endrefalva-Szalmatercs-Szécsényfelfalu 
Körjegyzőség  2009.  évi  első  féléves  költségvetési 
módosítását egyhangúlag
e l f o g a d j a.

Határidő : értelemszerű
Felelős : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

Csóriné Botyánszki Ágnes Endrefalva község polgármestere megköszönte a szalmatercsi és a 
szécsényfelfalusi polgármesterek, képviselők és tanácskozási joggal résztvevők jelenlétét  az 
együttes  ülésén.  Több  kérdés,  hozzászólás  nem  lévén  Csóriné  Botyánszki  Ágnes 
polgármester az ülést 1800  órakor bezárta,  ezt követően az Endrefalva, a Szalmatercs, a 
Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő-testülete tovább folytatta ülését.

kmf.

Csóriné Botyánszki Ágnes                                                               Dr.Juhász Tamásné
polgármester                                                                                          mb.körjegyző


