
3/2011. 

 

 

 

Endrefalva Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 2011. március 8-án 

megtartott rendkívüli ülésének 

jegyzőkönyve 



 2 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 8-án 17 órakor, a 

Körjegyzőség endrefalvai hivatalának tárgyalótermében megtartott rendes ülésről. 

 

Jelen vannak: (a jelenléti ív szerint) 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

Papp Gábor alpolgármester 

Homoki Gábor képviselő 

Józsa Zoltán képviselő 

Csonka Tímea képviselő 

Deák Sándorné képviselő 

Holecz Sándorné képviselő 

Vincze Nikolett körjegyző 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester üdvözli a képviselő-testületet a rendkívüli testületi ülésen, 

megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 fővel határozatképes, az ülést 17
00

-órakor megnyitja. 

Javasolja a napirendi pontok elfogadását az alábbiak szerint: 

 

Napirendi javaslat 

 

1. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

2. Egyebek 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

A képviselő-testület a napirendeket egyhangúlag elfogadta. 

 

 

Napirendek tárgyalása 
 

1. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A rendkívüli ülésre azért került sor, mert módosítani kell 

az SZMSZ-ünk mellékletében található szakfeladatrendet. Az írásos előterjesztést kiosztottuk. 

Láthatjátok, hogy mely szakfeladatszám helyett, melyik szakfeladatszámokat javasoljuk használni 

és elfogadni. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén, a képviselő-testület 7 igen szavazattal (ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2011.(III.09.) önkormányzati rendelete 

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 

6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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2. Egyebek 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A márciusi ülésen szeretném, ha a képviselő-testület 

megtárgyalná a gazdasági programot. Kiosztom most, addig tanulmányozzátok át, március 16-ig 

várom a javaslatokat. Mindenki előtt ismeretes, hogy a  rendelkezésre állási támogatás helyett 

bérpótló juttatás lépett életbe, mely miatt, valamint a lakókörnyezet szabályozása miatt is 

módosítani kell a szociális rendeletünket. Kérlek titeket, hogy gondolkozzatok, hogyan lenne 

célszerű szabályozni a lakókörnyezet rendbentartását. 

 

Több hozzászólás nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 17.30 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes      Vincze Nikolett 

polgármester                                                                                   körjegyző 


