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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestületének 
2015. április 13. napján, 12,30 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 

 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 rendkívüli testületi ülésünkön megjelent. Balogh Mihály képviselő úr igazoltan 
van távol. Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes. Köszöntöm a jegyző urat, a 
jegyzőkönyvvezetőnket, a testület megjelent tagjait. Jegyzőkönyv hitelesítőknek 
javaslom Csirik László alpolgármestert és Csirik Pál képviselőt. Ha nincs más 
javaslat és vállaljátok, szavazzunk, köszönöm, egyhangú.  

A képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 
33/2015. (IV.13.) 

H A T Á R O Z A T 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete jegyzőkönyv 
hitelesítőnek Csirik László alpolgármestert és Csirik Pál képviselőket jelölte ki. 

Perleczki Béláné polgármester – A meghívóban szereplő napirendi pont kerülne 
megtárgyalásra. Van-e másnak javaslata az egyebekben? Megállapítom, nincs. Aki 
ezzel egyetért, kérem, szavazzon. Egyhangú. 

A képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Tárgy: Napirend elfogadása 
34/2015. (IV.13.) 

H A T Á R O Z A T 

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

1. Rendkívüli önkormányzati támogatás iránti pályázat benyújtása  
 

1. Napirend pont: Rendkívüli önkormányzati támogatás iránti pályázat 
benyújtása  
 
Perleczki Béláné polgármester – Lehetőség van pályázat benyújtására a központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján a települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra. Azon belül a települési 
önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladatai 
ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására. Javaslom, hogy az önkormányzat éljen a 
pályázati lehetőséggel. Én 20.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő költségvetési 
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támogatást javasolok kérni, ebből fel tudnánk újítani a Bethlen utcának, valamint a 
Luther utca felének az útburkolatát, továbbá a Faluház nyílászáróit, illetve belső 
átalakítását, valamint a Dózsa u. 22. szám alatti önkormányzati ingatlan 
tetőszerkezetét is rendbe tudnák tenni. Ezzel az épület állagát is megóvnánk.  
 
Csirik László alpolgármester – Körülbelül 10 millió Ft-ba kerül, ahogy beszéltük 
előzetesen a Bethlen utca aszfaltozása. Ebbe benne van a koptatóréteg is? Elég lesz 
így rá? 
 
Perleczki Béláné polgármester – Igen, elég lesz, szakemberrel is megbeszéltem ezt.  
Tehát aki így egyetért a pályázat benyújtásával akkor az kérem szavazzon.  
Egyhangú. 
 
A képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Tárgy: Rendkívüli önkormányzati támogatás iránti pályázat benyújtása  
35/2015. (IV.13.) 

H A T Á R O Z A T 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete pályázatot nyújt 
be a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 
törvény 3. melléklete III. 4. pontja alapján a települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása címen a települési 
önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a 
feladatai ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására 20.000.000 Ft 
összegű vissza nem térítendő költségvetési támogatás erejéig. 
 
A képviselőtestület felkéri, és egyben felhatalmazza a polgármestert a 
Pályázati Igénylő Adatlap ebr42 önkormányzati információs rendszeren, a 
pályázathoz csatolandó mellékleteknek az e-Adat rendszeren történő 
feltöltésére, valamint a papíralapon benyújtandó dokumentumoknak a 
Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságához való 
benyújtására.    
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2015. április 15. 
Értesül: Közös Hivatal, pénzügy 
           MÁK Csongrád Megyei Igazgatósága, Szeged 

 

Perleczki Béláné polgármester – Ha másnak egyéb bejelentése, javaslata, 
hozzászólása nincs, akkor a rendkívüli testületi ülésünk végére értünk, azt bezárom.   

 
Kmft. 

 
 Perleczki Béláné Dr. Sarkadi Péter  
 polgármester jegyző 
 

 

 Csirik László Csirik Pál 
  jkv. hitelesítő  jkv. hitelesítő 


