
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  2009. 
szeptember 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:          Szőrös Zoltán CKÖ elnök
                                                        dr. Juhász Tamásné mb.körjegyző
                                                     
Igazoltan hiányzott:                       Józsa Zoltán

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.A két ülés között történt fontosabb eseményekről
   Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

2.  E g y e b e k

3.Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnökének beszámolója:
   Előterjesztő: Szőrös Zoltán CKÖ elnök 



NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.A két ülés között történt fontosabb eseményekről
   Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

Csóriné Botyánszki Ágnes: Az utóbbi ülés után Körjegyzőségünk 2 napos kiránduláson volt 
Tokajban, Sárospatakon, Bodrogolasziban volt a szálláshelyünk. A Körjegyzőség dolgozói jól 
érezték magukat, csapatunk nagyszerűen összekovácsolódott.
Átadtuk a pályázati úton elújított óvodánkat. Remélem a szülők és gyerekek vigyáznak az új 
óvodánkra, melyhez a támogatáson kívűl önkormányzatunk nagymértékben hozzájárul.
Szociális földprogramot voltak monitoringozni nem régen. Településünkön egy helyre ki is 
mentünk szétnézni. Oláh Rudolfhoz (Endrefalva, Csurgó út) voltunk, ahol csirke, gomba is 
található volt. A monitoringozó bizottság megelégedett volt.
Véget  ért  az  Út  a  munkához  program  2009.  09.  15-én.  Megszüntettük  a  közmunkások 
munkaviszonyát,  mindenkinek  a  papírjait  a  munkaügyi  hivatalba  bevittük.  Sokan kerültek 
álláskeresési támogatásra, de a nagyobb része még mindig RÁT-ra jogosult.
Közmunka  programban  maradtak:  2010.  március   31-ig:  Berki  Károlyné,  ifj.Jónás  Pál, 
Soproni István, KartnyÁk Gábor, Szőllősi Attila. 2010. nov. 30-ig Kartnyák Tibornak és Rácz 
Gábornak.  2010.  okt.  31-ig:  Horváth  Géza,  Deák  Ferenc,  Oláh  József,  Szőllősi  Sándor. 
Szőllősiné Kökény Nikoletta, Murányi Róbertné (2011. augusztus 31-ig) 

Szécsényi kistérség kért 1 munkást 2009. okt.5-től, mint buszkisérőt. Oláhné Jónás Gabriellát 
neveztem meg.
A faluközpont takarítását 1 fő végzi, javaslom még egy fő alkalmazását aki a Babaton ill. a 
buszmegállót és a temetőt tartja rendben. (Rácz Tamásné 1 hónapos próbára)

2.  E g y e b e k

A/1.
IKSZT pályázat beadása
   Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

Csóriné  Botyánszki  Ágnes:  Az  IKSZT  pályázat  jó  fejlesztési  lehetőségeket  kínál,  kérem 
javasoljátok  a  benne  való  részvételt,  illetve  az  együttműködést  a  Ménes-patak  Menti 
Települések Térségfejlesztő Egyesülettel.

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./2009. 
(IX.30.)sz határozata.

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  –
amennyiben  a  Ménes-patak  Menti  Települések 
Térségfejlesztő  Egyesület  sikerrel  nyújt  be  Támogatási 
kérelmet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
nyújtandó,  a  vidéki  gazdaság  és  lakosság  számára  nyújtott 
alapszolgáltatások  körében  az  Integrált  Közösségi  és 
Szolgáltató Tér kialakítására és működtetésére – hozzájárul a 
pályázati  dokumentumokban  foglalt  fejlesztések  teljes  jogú 
végrehajtásához. Az Egyesület a fejlesztést az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonában álló, Endrefalva,Besztercebánya út 2 
szám  alatti,  387/2  hrsz.  ingatlanban  valósítja  meg.  A 
Képviselőtestület  továbbá  úgy  döntött,  hogy  működtetésre 
átadja  az  intézményt  is  a  megvalósítását  követően, 
minimálisan 5 évre az Egyesület számára.

Ménes-patak Menti Települések Térségfejlesztő 

Határidő : értelemszerű
Felelős : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

A/2
Rimóc Községi Önkormányzatának mozgókönyvtári csatlakozása
   Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

Csóriné Botyánszki Ágnes: Rimóc Községi Önkormányzatának mozgókönyvtári csatlakozását 
kérem javasoljátok.

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 69./2009. 
(IX.30.)sz határozata.

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
Szécsény  Kistérség  Önkormányzatának  Többcélú  Társulása 
2009.  szeptember  30-án  tartott  ülésén  hozott  határozati 
javaslatát  elfogadja  és  a  Társulási  megállapodás  2.  sz. 
kiegészítését jóváhagyja.



Rimóc  Község  Önkormányzatának  2009.  évi  a 
mozgókönyvtárhoz való csatlakozását támogatja.

Határidő : értelemszerű
                                               Felelős : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

A/3
 Nagylóc Községi Önkormányzatának mozgókönyvtári csatlakozása
   Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

Csóriné  Botyánszki  Ágnes:  Nagylóc  Községi  Önkormányzat  a  SzKÖTT  keretében 
működtetett mozgókönyvtári szolgálathoz szeretne csatlakozni , kérem javasoljátok.

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./2009. 
(IX.30.)sz határozata.

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
Szécsény  Kistérség  Önkormányzatának  Többcélú  Társulása 
2009.  szeptember  30-án  tartott  ülésén  hozott  határozati 
javaslatát  elfogadja  és  a  Társulási  megállapodás  2.  sz. 
kiegészítését jóváhagyja.

Nagylóc  Község  Önkormányzatának  2009.  évi  a 
mozgókönyvtárhoz való csatlakozását támogatja.

Határidő : értelemszerű
Felelős : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

B./ 
3. Az SZMSZ módosítása. Szakfeladatok megváltoztatása.
   Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester
    (Irásbeli előterjesztés)

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 9/2009. (IX.30.)sz 
rendelete.

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 
elfogadta  Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Szervezeti  és 
Működési Szabályzatát. 

Határidő : értelemszerű
Felelős : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

B.
2009. november 07-én 15. órától, szombaton,  tartjuk az Idősek napját.
Az  időseket  65  éves  kortól  hívjuk  meg.  Az  iskolások  készülnek  ajándékkal  és  műsorral. 
Hívjuk meg a szécsényfelfalui és szalmatercsi asszonykórust,  a szlovák operett együttest a 
Trias Varictast, Ifj. Jónás Pált hívjuk zenélni.
Szűcs László körbement a faluban, s akinek az ingatlana nem volt rendbe, azoknak küldünk 
felszólítást, hogy rakják rendbe az ingatlanukat. Jövő héten megint körbemegy, ellenőrzi az 
eddig történteket.
Őszi lomtalanítás 2009. november 14-15.

3./ 1.Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnökének beszámolója:
        Előterjesztő: Szőrös Zoltán CKÖ elnök 
        (Szóbeli előterjesztés)
   
Szőrös Zoltán: Az elmúlt év folyamán sok kulturális rendezvényen lépett fel a a 
tánccsoportunk. Ezen fellépések a környező települések falunapi rendezvényein volt: Piliny, 
Szécsényfelfalu, Karancsság, Ságújfalu. Részt vettünk  Salgótarjánban a József Attila 
Művelődési Házban a Romanapon. 2009. november 24-én rendezvényt szeretnénk tartani, az 
emléktábla avatás évfordulójára. Falunapi rendezvényünk jól sikerült, sok látogató volt. Az 
előadások főleg táncos, zenei fellépésekből tevődött össze. Nagyecseden sajnos a fellépés 
elmaradt, így az útiköltségünk odaveszett.

Rácz Tamásné: Milyen alapon képviseli a más falubeli tánccsoportokat? Nem informálsz 
minket az önkormányzati dolgokról, a kulturális eseményekről? Kérem a CKÖ elnökét 
informáljon. 
Szőrös Zoltán: Csak pár személy van más falvakból, a többsége Endrefalvaiakból áll. Az 
önkormányzati eseményeket mindig elmondtam. A következő testületi ülésen mindent 
megbeszélünk.
Rácz Tamásné: Én azért vállaltam a képviselőséget, mert tenni szeretnék a cigányokért 
valamit. Tudni szeretném, milyen eseményeken szerepelnek a cigányok. De ne csak a táncról 
szóljon az egész önkormányzati tevékenység. Másra is lehetne fordítani a pénzt. Mire lett 
eddig a kisebbségi önkormányzat pénze elköltve?
Szőrös Zoltán: A következő cigány kisebbségi önkormányzati ülésen mindennel elszámolok a 
képviselő-testület felé.



Csóriné  Botyánszki  Ágnes:  Javaslom,  hogy  a  CKÖ  következő  ülésén  a  problémákat 
tisztázzátok és beszéljétek meg. Kérem, hogy a kintlévő előlegekkel minél előbb számolj el, 
meert a törvény nem biztosít csak 30 napot.

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./2009. 
(IX.30.)sz határozata.

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
Szőrös Zoltán  a CKÖ elnökének 2008. évi beszámolóját  a 
következő  kikötéssel  fogadja  el:  CKÖ  elnöke  a  saját 
képviselő-testületi  ülésükön  beszámol  a  2008.  évi  és 
2009. évi gazdálkodásukról,  eddig elköltött pénzről.

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

