
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 
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

                                                      

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   pontok  
sorrendjének,  melyet a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.

N a p i r e n d

1. Helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása

      Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes 
                    (írásbeli előterjesztés)

2.Közbeszerzési törvény elfogadása 2010-re

      Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes 
                    (írásbeli előterjesztés)

3.  E g y e b e k
              Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes 



NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. Helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása

      Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes 
                    (írásbeli előterjesztés)

Juhászné: Az adózás rendjéről szóló törvény változása miatt  a rendeletünket  is  változtatni 
kell.  Irásbeli előterjesztést megkaptátok, kérem tanulmányozzátok át.

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 …./2009. (XII.30.)sz. 
rendelete.

    Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

                                                   A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítását

    e l  f o g a d j a.

  Határidő : értelemszerű
  Felelős : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

2. Közbeszerzési terv elfogadása 2010-re

      Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes 
                    (írásbeli előterjesztés)

Csóriné:  Javaslom a  2010-es  évre  a  közbeszerzési  terv  elfogadását.  Irásbeli  előterjesztést 
megkaptátok, kérem tanulmányozzátok át.

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 …./2009. (XII.30.)sz. 
határozata.

    Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

                                                   Közbeszerzési tervet 2010-re

    e l  f o g a d j a.



Határidő : értelemszerű
Felelős : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

3.   E g y e b e k
              Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes 

Deákné: Emlékeztetem a képviselő-testületi képviselőket, hogy a múlt évről szóló 
adóbevallásukat  ne felejtsék el január végéig leadni.

Csóriné: A kistérség keretében szervezett közmunkaprogram január 18-án kezdődik meg, kb. 
10 ember vesz részt benne. Később többet is szeretnénk foglalkoztatni.

Az előző ülésünkön a konyhát foglalkoztató Bagó & Bagó cégről már beszéltünk. Sikerült 
vele beszélnem, s ő szeretné a konyhát tovább üzemeltetni. Nektek mi erről a véleményetek?

Homoki: Nem megfelelő a minősége az általa készített ételnek, s az adagok is kicsik.

Holeczné: Már az idősek is panaszkodtak, hogy nem mindig megfelelő az étel minősége és 
mennyisége. Túl sok a leves, és kevés a második.
Csóriné: Túl sok szóbeli panasz érkezett el hozzám is. Javaslom, hogy bontsuk fel a 
szerződést s a felmondási -4 hónap- időt használjuk fel arra, hogy másik üzemeltetőt 
keressünk.

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 ……./2009. (XII.30.)sz 
határozata.

Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
konyhát működtető  Bagó&Bagó céggel való szerződés 
felbontását 

                                                  elfogadja.

Határidő : értelemszerű
                                                   Felelős : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester:Az Endrefalva Községért Alapítványt módosítanunk 
kell, kérem az elkészített alapító okiratot fogadjátok el.
 




	N a p i r e n d

