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Alakuló ülések
Endrefalva Község Önkormányzata képviselőtestületének tagjai és polgármestere 2010.
október 13-án az alakuló ülésen Krista Károlyné,
Helyi Választási Bizottsági elnök előtt letették az
esküt és átvették a megbízóleveleiket.
A képviselők
Csóriné
Botyánszki
Ágnes
polgármester javaslatára titkos szavazással,
egyhangú döntéssel Papp Gábort választották
alpolgármesternek.
Mivel a képviselő-testület létszáma csökkent, az
alakuló ülésen a képviselők úgy döntöttek az
eddigi 3 bizottság helyett, csak 1 bizottságot
hoznak létre, az Ügyrendi Bizottságot. Ennek következtében megszűnt a Szociális Bizottság,
amelynek feladatait a jövőben újra a képviselő-testület látja el.
A képviselő-testület tagjai: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester, Papp Gábor
alpolgármester, Csonka Tímea képviselő, Deák Sándorné képviselő, Holecz Sándorné
képviselő, Homoki Gábor képviselő, Józsa Zoltán képviselő.
Az Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzat is 2010. október 13-án tartotta alakuló
ülését. A jelenlévő 4 kisebbségi képviselő is letette az esküt, átvette megbízólevelét, illetve a
tagok maguk közül Rácz Tamásnét választották elnöknek, Kartnyák Andrást pedig
elnökhelyettesnek. További képviselők: Radics Gábor és Rácz Tamás.
Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester és a megválasztott önkormányzati képviselők
ezúton is szeretnék kifejezni köszönetüket, hogy bizalmat szavaztak számukra!
Aktualitások röviden


Körjegyzőnk helyettesítését 2010. szeptember 6-tól Vincze Nikolett látja el, a
hatáskörébe tartozó ügyekkel hétfőn, szerdán, pénteken ügyfélfogadási időben
lehet keresni.



Nagy öröm számunkra, hogy a nyár folyamán önkormányzati pályázat révén az
iskolánk új nyílászárókat kapott, teljes felújításra került a vizesblokk és egy
osztályterem. Majd szeptember elején a VIASAT3 tévécsatorna Álomépítőinek
köszönhetően megszépült az iskola udvara, megújult a salakpálya és az épület
belsőhomlokzata is színt kapott.



Megkezdődtek a kiviteli munkálatok a ravatalozónál és a kultúrháznál. Az ÉMOP
3.1.3. támogatásnak köszönhetően a tavasszal két felújított és kibővített épülettel
leszünk gazdagabbak.



A kultúrház felújítása miatt a település 65 év feletti tagjairól idén rendhagyó módon,
egy kis ajándékcsomag átadásával emlékeztünk meg az idősek világnapja alkalmából.



Az őszi lomtalanítás a megszokott rendben zajlik, melynek időpontja 2010.
november 6-7. A község több pontján konténereket helyezünk ki, melybe kérjük, ne
rakjanak ipari hulladékot, veszélyes hulladékot, illetve háztartási szemetet. Minden
évben elmondjuk, az önkormányzat sok pénzt fordít a lomtalanításra és a háztartási
szemét elszállítására, ártalmatlanítására, ezért használják ki az alkalmat, és most
rakják ki a lomokat, ne vigyék azt illegális lerakó helyekre, ne szennyezzék még jobban
környezetünket.



Őszi nagytakarítás. Felhívom az ingatlan tulajdonosok, illetve használóik figyelmét,
hogy az általuk használt ingatlant oly mértékben kötelesek rendben tartani, hogy az a
szomszédos
ingatlanokat
rendeltetésükben,
azok
tulajdonosait,
használóit
tevékenységükben ne akadályozzák (pl. gyomos kert), valamint közegészségügyi
szempontból ne legyen kifogásolható. A rendelet betartását ellenőrizni fogjuk, a kirívó
eseteket felszólítás után szankcionáljuk.



Harc a környezetszennyezés ellen. Ismét itt az ősz, ismét fokozottan szembesülünk a
községünkben felmerülő egyik legnagyobb problémával, a ronggyal való fűtéssel.
Többször hangoztattuk - de az érintettek részére úgy látszik teljesen feleslegesen – a
rongy égésekor kiszabaduló gázok daganatos megbetegedéseket okoznak.



Közeledik a mindenszentek, ezért még jobban figyeljünk oda a temető tisztaságára.
Vigyázzunk, hogy csak a kijelölt lerakóba kerüljön a szemét, ne a kerítésen kívülre és
ne a szomszédos sírok mellé.



A temető nyitvatartási rendje 2010. október 31-én (vasárnap) és 2010. november 1-én
(hétfőn) a temető nagykapu zárva lesz.



Iskolai igazolatlan hiányzások következménye: Ezúton hívjuk fel minden
tanköteles gyermek és szülő figyelmét, hogy amennyiben gyermekük nem teljesíti
tankötelezettségét és 50 igazolatlan órája összegyűlik, a jegyzői gyámhatóságnak – az
iskola jelzése alapján – fel kell függesztenie az iskoláztatási támogatást és
védelembe kell vennie a gyermeket. Kérjük a szülőket, hogy az iskola előzetes
jelzéseit is vegyék figyelembe, ne csak akkor figyeljenek gyermekeikre, amikor a
támogatás már felfüggesztésre kerül.



Óvodáztatási támogatás: A támogatást az kérheti, akinek a gyermeke rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesül, a szülő a gyermek 3 éves koráig legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezik, a gyereket pedig legkésőbb annak az évnek
a végéig beíratják az óvodába, amikor betölti 4. életévét. A kicsinek azonban a
támogatás elnyerése után is rendszeresen járnia kell óvodába, ami azt jelenti, hogy
naponta legalább 6 órát ott kell töltenie, és az „ovis tanév” 25 százalékánál
többet nem hiányozhat.



A Gyerekház nyitvatartási időben továbbra is várja a legkisebbeket és szüleiket.
Kérjük, azokat, akiket az óvoda helyhiány miatt utasított el, hogy rendszeresen
keressék fel a Gyerekházat, hogy a gyermek az óvodába kerülés előtt is szokja a
közösséget, az intézményi kereteket. Ezzel is megkönnyíthetjük számukra a későbbi
óvodába szoktatást.

