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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestületének 
2015. február 11. napján, 15 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Az ülés helye: Ambrózfalva Község Önkormányzatának házasságkötő terme 
(Ambrózfalva, Dózsa Gy. u. 1.)  

 

Jelen vannak: Perleczki Béláné polgármester 
 Csirik László alpolgármester 

 Balogh Mihály képviselő 

 Csirik Pál képviselő 
 Farkasné Havrán Ildikó Piroska képviselő 
 

Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Sarkadi Péter jegyző. 
 

Perleczki Béláné polgármester – Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, aki a mai 
testületi ülésünkön megjelent. Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes. Köszöntöm a 
jegyző urat, a jegyzőkönyvvezetőnket, a testület megjelent tagjait, és a lakosság részéről 
megjelenteket. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Farkasné Havrán Ildikó Piroska 
képviselőt és Csirik Pál képviselőt. Amennyiben vállaljátok, szavazzunk, köszönöm, 
egyhangú.  

A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 

11/2015. (II.11.) 
H A T Á R O Z A T 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete jegyzőkönyv hitelesítőnek 
Farkasné Havrán Ildikó Piroska és Csirik Pál képviselőket jelölte ki. 

Perleczki Béláné polgármester – A meghívóban szereplő napirendi pont kerül 
megtárgyalásra, azzal a kiegészítéssel, hogy az egyebekben egy szociális bérlakás 
szerződésének meghosszabbítása ügyét kellene megtárgyalni. Van-e másnak javaslata? 
Megállapítom, nincs. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. Egyhangú. 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Tárgy: Napirend elfogadása 

12/2015. (II.11.) 
H A T Á R O Z A T 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete az ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
 

1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése 
2. Egyebek 
– Szociális bérlakás szerződésének meghosszabbítása 
 

1. Napirend pont: Az önkormányzat 2015. évi költségvetése 
 
Perleczki Béláné polgármester – Mint ismeretes február 15-ig el kell fogadni a 
költségvetést, amelyet e-mailben elküldtem mindenkinek. Remélem mindenkihez eljutott 
és sikerült átnéznetek, és az értelmezhető, hogy hogyan épül fel. Van-e kérdés? Nincs. Az 



2 
 

írásos részben az alcím rendeletben van meghatározva a kiadási főösszeg és a bevételi 
főösszeg, ami megegyezik. A mellékletekben részletezve van, miből tevődnek össze ezek, 
így a bevétel 3 fő összetevőből áll, a saját bevételből, támogatásokból és átfutó tételekből, 
mely véglegesen átvett pénzeszköz a közfoglalkoztatásra. Ez mindösszesen 67.584.000 
Ft-ot tesz ki. A saját bevételek a bérleti díjakból, a lakások bérletéből, iskolai étkeztetésből 
és a sajátos bevételből, mint az iparűzési, a kommunális és a személygépkocsi adó 40 %-
ból tevődik ki.   A támogatásokat feladatfinanszírozásként kapják, meghatározott területre, 
ezt másra nem lehet átcsoportosítani. Érvágás, hogy a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás március 1-jétől átkerül a Kormányhivatalhoz, a másik pedig, hogy a 
lakástámogatás nem került szintén márciustól finanszírozásra.  Lakástámogatásra 2.700 
eFt-ot terveztek. Januárban ez az összeg 230 eFt volt, és februárban is hasonló összegű 
kiadás várható erre a célra. Korábbi határozatokkal van megállapítva ez a támogatás, és 
előfordulhat az, hogy decembere 31-ig ezt folyósítani kell egyeseknél. Új szociális 
rendeletet kell alkotni, mert nem finanszírozza az állam ezeket, az önkormányzatnak saját 
bevételből kell ezt biztosítani. A rendeletalkotást együttes testületi formában gondoltunk a 
többi önkormányzattal, egységes elv kialakítása mellett.  A 4. sz. mellékletben elírás 
történt a bevételi és kiadási oldal is azonosnak kell legyen. Helyes összegek: bevételeknél 
intézmény működési bevétel 2.055 eFt, átvett pénzeszköz 37.980 eFt, sajátos működési 
bevétel 4.770 eFt, normatív állami támogatás 227.794 e Ft, összesen: 67.584  eFt, mivel 
nincs felhalmozási bevétel. Kiadásoknál személyi juttatás34.753 e Ft, járulékok 5.576  eFt, 
dologi kiadás 20.186 eFt, pénzeszközátadás 4.302 eFt, ellátottak pénzbeni juttatásai 
2.767 eFt, működési kiadások 67.584 e Ft, így a kiadás is összesen 67.584 eFt.  A 
táblázatok szakfeladatonként részletesen végig vannak vezetve. Az Öhikire nem adott az 
állam feladatalapú finanszírozást. Az óvodánál és csanádpalotai gyermekjóléti és házi-
segítségnyújtásnál kell még önkormányzatunknak hozzátenni a normatívához 1.037 eFt-
ot, a rendőrséget, a többcélú társulást, a tótkomlósi tűzoltóságot kell, mint kisebb 
társulásokat támogatni. Az óvodánál a dolgozók bérét kell kiegészíteni, mert nem fedezi 
az állami normatíva azt, a dologi kiadásait viszont igen. 

Csirik Pál képviselő – A rendszeres juttatásnál a 102.000 Ft mi volna? A gyermekorvos 
egész évre van fizetve? 

Perleczki Béláné polgármester – A decemberi bér januárban került kifizetésre, de ez így 
lesz ez évben is, hogy átcsúszik a decemberi bér, ami már a 2016-os évet terheli. Igen, a 
gyermekorvos egész évben lesz. 

Balogh Mihály képviselő – A lakásfenntartási támogatás havi összege 270.000 Ft. Miből 
fogják fizetni?  

Perleczki Béláné polgármester – Amit nem fedez le az állam finanszírozással, azt a helyi 
adókból kell biztosítanunk. 

Dr. Sarkadi Péter jegyző – Az önkormányzati támogatások fedezetére az iparűzési adó 
bevétele szolgál, így pont a fejlesztésekre szánt összegből kell szociális területet 
finanszírozni. Elterjed a hír, hogy az adóbevételekből nem a fejlesztésre ment az összeg, 
hanem szociális jellegű támogatásokra. Nem biztos, hogy az adófizető polgárok majd 
sietnek befizetni az adójukat és ez jó irány lesz.    

Perleczki Béláné polgármester – A költségvetés még annyiban módosulhat, ha 
márciusban meg lesz a zárszámadás, és marad pénz, át kell hozni erre az évre, de 
összegét még nem tudjuk. Ez még módosítani fogja a költségvetésünket.  

Csirik László alpolgármester – Elfogadásra javaslom a költségvetést, amely gyanítom a 
polgármester asszony munkája. Köszönjük neki.  A költségvetés az előző évihez hasonló 
számokat mutat, csak a kommunális adónál minimális csökkenés mutatkozik. 
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Perleczki Béláné polgármester – A kommunális adó bevételeinek csökkenése azért van, 
mert a tulajdonosoknak 75 éves kor felett nem kell fizetniük a rendelet szerint kommunális 
adót. Esnek ki a rendszerből emberek, öregszik a lakosság. A költségvetést a pénzügyes 
kolléganővel együtt konzultáltuk meg, a bevételekből indultunk ki, és ebből terveztük a 
kiadásokat.  

Perleczki Béláné polgármester – Aki a költségvetéssel az elhangzottak alapján egyetért, 
kérem, szavazzon. Egyhangú, köszönöm. 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta 

Ambrózfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelete 

Ambrózfalva Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről 
 

(A költségvetés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

2. Egyebek: 

- Szociális bérlakás szerződésének meghosszabbítása (Ambrózfalva, Dózsa György 
u. 2/B.) 

Perleczki Béláné polgármester – Berke Károlynak a Dózsa u. 2/B bérlakásra vonatkozó 
szerződése 2014 augusztusában meghosszabbításra került. Van egy lakóháza, amit 
újítgat, de nem sikerült befejezni, így újból kéri 1 évre a bérlakást. 45.000,- Ft volt a bérleti 
díja, melyet előre fizet, mely tartalmazza a közüzemi számlák költségét is. Volt 
megtakarításuk, de most elszámolást csinálnak. A kérelmező azt mondta, ha több lesz a 
költség, a pluszt fedezi. Javaslom, ugyanolyan feltételekkel hosszabbítsuk meg a 
szerződésüket. Rendszeresen fizetnek minden hó 15-ig, de van, aki átcsúszik, őnáluk 
azonban ez nem fordul elő. Egyetértetek, hogy 2016. január 31-ig azonos feltételekkel 
adjuk oda a lakást? Nincs más hozzászólás. Aki ezzel így egyetért, kérem, szavazzon. 
Egyhangú. 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Tárgy: Szociális bérlakás szerződésének meghosszabbítása (Ambrózfalva, Dózsa 
György u. 2/B.) 

13/2015. (II.11.) 
H A T Á R O Z A T 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat tulajdonát 

képező, Ambrózfalva, Dózsa György u. 2/B. szám alatti bérlakás bérleti szerződését 

változatlan feltételek mellett meghosszabbítja és azt 2015. április 1-től 2016. január 

31-ig a jelenlegi bérlő, Berke Károly részére kiadja. A képviselőtestület 

felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosítására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
Értesül: bérlő, Közös Hivatal pénzügy 

Farkasné Havrán Ildikó Piroska képviselő – Falufarsangra invitálom a képviselőtestületet.  

Perleczki Béláné polgármester – Ekkor lesz a disznóvágás is, tehát ott leszünk. 

Csirik László alpolgármester - Egy panaszt szeretnék továbbítani a boltos részéről a 
társasház kapuzárásával kapcsolatban. Ellopták a kerékpárját, nyitva volt a kapu, azt nem 
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zárják a lakók. Ha kocsival mennek be, akkor sem, és a hozzátartók is így tesznek. 
magam is tapasztaltam, sokszor nyitva a kapu, megoldást kell rá keresnünk.  

Farkasné Havrán Ildikó Piroska képviselő – Ők egy lakóközösség, üljenek össze, 
beszéljék meg. 

Perleczki Béláné polgármester – A környéken a  többi településhez képest itt a legtöbb a 
bérlakás. Egymás szeszélyét el kell tűrni a lakóknak. Már korábban kitábláztattam, hogy a 
kaput zárják, és meg is csináltattam a kapukitámasztót. 2013-ban háromszor tartottam 
fórumot a lakóknak. A panaszosok nem jöttek el, inkább máshol mondták el a bajukat, de 
ismételten megnézetetem a kaput a közmunkásokkal.  

Csirik László alpolgármester -  A kapu mellett  kisajtó is van, azt is zárni kell. 

Balogh Mihály képviselő – Nem a képviselőtestület gondja ez, hanem a lakóközösségé. 

Perleczki Béláné polgármester – Fórumot hívók össze a lakóknak, megcsináltatom a 
kaput, és minden lakónak egy-egy kulcsot csináltatok, a többi az ő gondjuk, tartsák be a 
szabályokat. Hogy hogyan fogják megoldani, majd eldöntik. A falugondnok figyelmét is 
felhívom a kapuzárásra. A mai napon Csanádalbertin együttes ülés keretében a Közös 
Önkormányzati Hivatal költségvetését fogjuk megtárgyalni, melyet szintén kiküldtem e-
mailen.  Ha másnak egyéb bejelentése, javaslata, hozzászólása nincs, a rendkívüli 
testületi ülésünk végére értünk, azt bezárom, köszönöm szépen.  

 
Kmft. 

 

 
 
 Perleczki Béláné Dr. Sarkadi Péter  
 polgármester jegyző 
 

 
 
 

 Farkasné Havrán Ildikó Piroska Csirik Pál 
 jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő 
 


