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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestületének 
2015. május 6. napján, 15,30 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 

 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 rendkívüli testületi ülésünkön megjelent. Megállapítom, hogy ülésünk teljes 
létszámmal határozatképes. Köszöntöm a jegyző urat, a jegyzőkönyvvezetőnket, a 
testület tagjait, és a lakosság részéről megjelenteket. Jegyzőkönyv hitelesítőknek 
javaslom Csirik László alpolgármestert és Balogh Mihály képviselőt. Ha nincs más 
javaslat, szavazzunk, köszönöm, egyhangú.  
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 

47/2015. (V.06.) 
H A T Á R O Z A T 

 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete jegyzőkönyv 
hitelesítőnek Csirik László alpolgármestert és Balogh Mihály képviselőt jelölte 
ki. 
 

Perleczki Béláné polgármester – A meghívóban szereplő napirendi pont kerülne 
megtárgyalásra. Van-e másnak javaslata az egyebekben? Nekem majd lenne 
bejelenteni valóm.  Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. Egyhangú. 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Tárgy: Napirend elfogadása 
48/2015. (V.06.) 

H A T Á R O Z A T 
 

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

1. A falugondnoki állás betöltése  
2. Egyebek  
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1. Napirend pont: A falugondnoki állás betöltése 
 
Perleczki Béláné polgármester – A falugondnoki álláshirdetésünkre 3 fő adta be 
pályázatát Kemenczei István, Prisztavok János és Tolnai Zsolt Péter személyében.  
Megkérdezem a jelenlévő 3 jelöltet, hogy hozzájárulnak-e ahhoz, hogy nyílt ülésen 
tárgyaljuk meg az álláshirdetésre beérkezett pályázatokat.  
 
Kemenczei István jelentkező – Hozzájárulok a nyilvános üléshez, nem kérek zárt 
ülést.  
 
Prisztavok János jelentkező - Hozzájárulok a nyilvános üléshez, nem kérek zárt 
ülést. 
 
Tolnai Zsolt Péter jelentkező - Hozzájárulok a nyilvános üléshez, nem kérek zárt 
ülést. 
 
Perleczki Béláné polgármester - Megállapítottam, hogy az önéletrajzok elég 
szűkszavúak lettek. Az önkormányzat hosszabbtávon gondolkodik, azért is, mivel a 
jelentkezőnek kötelező tanfolyamot kell elvégezni az állás betöltéséhez. Ez 400.000 
Ft-ba kerül az önkormányzatnak, amit saját költségvetéséből kell kiegészíteni. Ez 
éves szintre lebontva 80.000 Ft-ot jelent az önkormányzatnak, amit saját 
bevételünkből kell finanszírozni. Nagyon meg kell gondolni mindkét félnek azt, hogy 
kit választunk, ki tudja vállalni a feladatot, a tanfolyam elvégzését és továbbviszi 
hosszú távon ezt a munkát.  A beérkezés sorrendjében ismertetem az önéletrajzokat:  
 
(A polgármester szó szerint ismerteti a beérkezés sorrendjében az önéletrajzokat. A 
beérkezett 3 önéletrajz a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Perleczki Béláné polgármester – Amit nagyon sajnálok az az, hogy nem találkoztam 
azzal egyik önéletrajzban sem; pl. mit tettek a faluért, vagy hosszabb távon hogyan 
kívánják ellátni a feladatot. Erre vonatkozóan mind 3 jelölttől kérek kiegészítést. 
Továbbá egyetlen szó sem esett egyik jelölnél sem arról, hogy a számítógép 
ismereteik milyen jellegűek. Egyedül Prisztavok János jelezte ezt. Erről sem tudunk 
semmit, nem elég facebookozni, a word és excel alapszintű ismerete is szükséges 
ahhoz, hogy majd például egy méltányossági beadványt elkészítsenek. Ilyen 
alapvető kéréseknek bizony majd eleget kell tenni.   
 
Csirik Pál képviselő - Hangsúlyozom, nem beszéltem össze egyik 
képviselőtársammal sem, hogy ki legyen a választott. Nekem nincs kérdésem a 
jelöltek felé, hisz gondolom, tudják mi vár rájuk.  
 
Farkasné Havrán Ildikó Piroska képviselő -  A magam részéről is feltenném a kérdést 
a jelöltekhez, hogy mi az elképzelésük? - milyen tudással rendelkeznek, és hogyan 
képzelik hosszabb távon ezt a falugondnoki feladatot elvégezni? A falugondnok nem 
egy foglalkozás, az egy szolgálat. Ha elvégzi a tanfolyamot a falugondnok, itt kellene 
maradnia hosszabb távon a településen. Hivatalos papírokat kell kezelni, kitölteni, és 
nagyon fontos a lakossággal a kapcsolattartás. A nap 24 órájában oda kell tenni 
magát annak, aki ezt elvállalja, hisz nem egy 8 órás munkaviszony ez.  
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Prisztavok János jelentkező – A kérdésfeltevésre válaszolva elmondom, hogy én 
gondoltam Tesco járatok beindítására, a betegszállításra, és ami jön sorba, az 
idősek, fiatalok szállítása. A tanfolyamot merem vállalni, mert eddig, amit vállaltam 
tanulni, azt el is végeztem. 
 
Tolnai Zsolt Péter jelentkező – Nem vagyok törzsgyökeres ambrózfalvi, de már régen 
itt élek. Tudom, hogy mindent el kell látni, és azt bármikor be tudom vállalni. 
 
Kemenczei István jelentkező – 17 éve lakok itt Ambrózfalván, segítőkész szoktam 
lenni az idősekkel. Azt nem tudom, milyen feladat adódik, de megteszek mindent, 
ami tőlem telik.   
 
Perleczki Béláné polgármester – Elmondom, hogy az önkormányzatunknál 
mindössze 1 fő 6 órás foglalkoztatott van, mivel én is társadalmi megbízatású 
polgármesterként látom el a megbízatásomat. Ennek az állásnak és a falugondnoki 
állás jövedelemének egy részét, járulékait a helyi adókból kell hozzátenni. A 
falugondoknak a nap 24 órájában kell a szolgálatot ellátni. Nem csak a betegek 
szállítását, hanem hivatalos dolgokat is el kell végezni. Van, hogy be kell vinni az 
iratokat, anyagokat kell beszerezni. Ha nem vagyok a hivatalban, nekem otthon 
csörög a telefon, mert oda van átirányítva, de kijelentem, este egyedül nem jövök be, 
a falugondnoknak fogok szólni, hogy a riasztás miatt jöjjön be a hivatalba. Ha úgy 
adódik, hétvégén is szolgálatba kell állni. Ehhez kell nekem segítség.  Túlórát nem 
tudunk fizetni, de ha a munka megengedi, akkor a 8 óra helyett 6 óra után le lehet 
csúsztatni a többletmunkát. A falugondnoknak a falunapi rendezvényeken is helyt 
kell állni.  Állami normatívát kapunk a feladatra, ezért a módszertani intézet, valamint 
a kincstár is ellenőriz. Az előírt nyomtatványokat pontosan kell vezetni, hogy ne 
kelljen visszafizetni. A szakmai tanfolyam 260 órás, amelyből 180 óra bentlakásos, 
80 órában pedig máshol gyakorlaton kell részt venni. Tanulmányi szerződést fogunk 
kötni a falugondnokkal, és ha nem végzi el a tanfolyamot, illetve ha elmegy, akkor a 
tanulmányi összeget időarányosan vissza kell fizetni. Ragaszkodunk a 3 hónapos 
próbaidőhöz, mely idő alatt mind két fél megszüntetheti a munkaviszonyt.  
Szerződést az állás betöltésére csak akkor kötünk, ha a nyertes jelölt benyújtja az 
erkölcsi bizonyítványát és az orvos-alkalmassági vizsgálata meg van.  
 
Balogh Mihály képviselő – Annyi a feladat és komoly a feladat, hogy ezt érettségi 
meglétéhez kellene kötni. A fizetés nem nagy nettóban a munkához képest. Meg kell 
gondolni, kit választunk. A faluért kell túlórázni adott esetben, de a falugondnok 
feladata volt például a téli tüzelő igényeknek az összeírása. Gazdája legyen a 
falunknak, aki figyel az önkormányzati ingatlanokra, a berendezésekre, amelyeket 
óvni kell és vigyázni kell rájuk. 
 
Csirik László alpolgármester – Nem mondom, hogy motivációs levelet vártunk volna, 
de kicsit felkészültebben kellett volna idejönni a jelentkezőknek. El kell tudniuk 
mondani, hogy milyen elképzeléseik vannak, és szerencsésebb lett volna, ha a 
számítógépes ismereteiket is megjelölik, mert annak alapismerete szükséges a 
munkához. Ez az alap, a munkakörhöz tartozó dolgokat pedig gyorsan meg kell 
tanulni. 
 
Perleczki Béláné polgármester – A falugondnoki kocsira nem akarok közmunkást 
ültetni. Hangsúlyozom a 3 hónapos próbaidő alatt mindkét fél megszüntetheti a 
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jogviszonyt. Ha úgy látjuk nem alkalmas, vagy többször el kell mondani neki mi a 
feladata, akkor megszüntetjük a közalkalmazotti munkaviszonyt.  Most pedig rövid 
szünetet rendelek el. 

Szünet 
 

Perleczki Béláné polgármester - Köszönöm a türelmet. Próbáltam előző 
munkahelyeken érdeklődni a jelentkezők iránt. Tolnai Zsoltnál nem tudtam ezt 
megtenni, de megállapítottam a papírokból, hogy igen sok munkahelyed volt. Mi 
ennek az oka? 
 
Tolnai Zsolt Péter jelentkező – Nem kaptam munkát a festő szakmámban. 
  
Perleczki Béláné polgármester – Ezek után, ha másnak nincs hozzászólni valója, 
kérdése, szavazásra bocsájtom az állásra érkezett pályázatokat, amelyeket a 
beérkezés sorrendjében teszek meg. Kérem ezek alapján Kemenczei Istvánra, aki 
szavaz, szavazzon. Megállapítom, hogy 5 igen, egyhangú. Így a napirenddel 
kapcsolatban további szavaztatásra nincs szükség.  
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Tárgy: A falugondnoki állás betöltése  
49/2015. (V.06.) 

H A T Á R O Z A T 
 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete Kemenczei István 
Zsolt (anyja neve: Tátrai Aranka Mária, születési helye: Szolnok, születési 
ideje: 1977. 03. 04.) 6916 Ambrózfalva, Áchim A. u. 33.  sz. alatti lakost 
közalkalmazotti kinevezésével egyidejűleg megbízza falugondnoki 
munkakör betöltésével. Közalkalmazotti jogviszonyának időtartamát a 3 
hónapos próbaidőre tekintettel 2015. május 11-től 2015. augusztus 11-ig 
állapítja meg. Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 
alapján a „B” fizetési osztály, 01 fizetési fokozatnak megfelelően 122.000 
Ft/hó, szociális ágazati pótlékát 6.100 Ft/hó, összesen 128.100 Ft/hó 
összegben állapítja meg.  Az önkormányzat a falugondnoki feladat 
ellátáshoz előírt szaktanfolyam elvégzésével kapcsolatban külön 
tanulmányi szerződést köt.   
 
Felelős: polgármester, és mint munkáltató 
Határidő: bentiek szerint. 
 

Perleczki Béláné polgármester – István, tehát a bizalom a Tied. Megköszönöm a 
másik két jelentkezőnek az érdeklődését. A 3 hónap próbaidő majd eldönti, hogyan 
tovább.  
  
2. Egyebek 
 

- Önkormányzati bérlakás bérleti szerződésének meghosszabbítása   
 

Perleczki Béláné polgármester – Kanka Istvánné bérleti jogviszonya lejárt az 
Ambrózfalva, Dózsa Gy. u. 2/A. 1. szám alatti ingatlanra. Lakossági bejelentés volt, 
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hogy gázszivárgás van az ingatlanánál. A házából elköltözött, a gázcsonk ott van, de 
nem fizetett. 40.000 Ft lenne az ára annak, hogy a szolgáltató teljesen levágná a 
földben a gázt, amit a tulajdonosnak kell fizetni. Közveszély okozása miatt 
felszólítottam őt. Az ingatlanánál az utcafront is borzalmas állapotot mutat. A tegnapi 
nap folyamán kinn járt a gázos szakember, aki gázszivárgást nem állapított meg. 
Gázszag ennek ellenére van. Félő, hogy valaki megnyitja, vagy megsérti a szabadon 
álló csonkot.  A szolgáltatók olyan „gyorsak”, hogy még mindin nem érkezett erre a 
lakásra számla. Az a gyakorlat, hogy kijönnek, lefotózzák az órát, meggyőződnek 
személyesen, hogy ugyannyit mutat a mérőóra, mint amit bejelentettek, és majd 
utána írják át a számlázási címet.  Az önkormányzat nevére mát átvezették a 
használatot, de még számla nem érkezett. Véleményem az, hogy ha a Kankáné a 
tulajdon ingatlanán sem tesz rendet, akkor a szolgálati lakást sem biztosítsuk 
hosszabb távra, mert lelakja. Azt csak augusztus 31-ig javaslom, hogy adjuk neki 
oda.  
 
Csirik László alpolgármester – Hamarabbi időpontot is meg lehetne szabni. 
 
Balogh Mihály képviselő – Én július 31-re gondoltam, mert lehet tartozása is van. 
 
Perleczki Béláné polgármester – Kankáné befizette a kötelezettségeit. Akkor 
javaslom, hogy a képviselői indítványt fogadjuk el, miszerint július 31-ig 
hosszabbítsuk meg Kankáné bérleti szerződését az egyéb feltételek változatlanul 
hagyása mellett. Kérem, aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. Egyhangú. 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Tárgy: Önkormányzati bérlakás bérleti szerződésének meghosszabbítása   
50/2015. (V.06.) 

H A T Á R O Z A T 
 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat 
tulajdonát képező, Ambrózfalva, Dózsa György u. 2/A. 1. szám alatti 
bérlakásra a Kanka Istvánnéval kötött bérleti szerződését változatlan feltételek 
mellett 2015. július 31-ig meghosszabbítja. A képviselőtestület felhatalmazza a 
polgármestert a bérleti szerződés módosításának aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, és értelem szerint  
Értesül: Kanka Istvánné bérlő, Közös Hivatal pénzügy 

 
- Ingyenes Wifi elhelyezése 

 
Perleczki Béláné polgármester – A hivatal épülete most került felújításra, melynek 
közvetlen közelében interneteznek, szemetelnek az ott álldogálók. Beszélve Tószegi 
Gyulával, azt mondta, hogy lehetőség lenne az óvoda tetőszerkezetén elhelyezni egy 
Wifi berendezést, melyet a park bármely pontjáról lehet fogni. Ha ez megépülne, a 
hivatal Wifi-jét lekódolnánk.  Adjuk meg a lehetőséget nekik, hogy internetezzen a 
szegényebb lakosság. Ennek költsége 30.000 Ft lenne. Gondoltunk arra, hogy padot 
tetővel ellátva helyeznénk el erre a célra a parkban. Ha pedig ott is szemetelnek, 
nem úgy viselkednek, ahogy kell, akkor megszüntetjük ezt az ingyenes szolgáltatást.  
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Farkasné Havrán Ildikó Piroska képviselő - A parkban és az óvodánál se 
szemeteljenek az internetezők. Féltem az óvoda környezetét. 
 
Csirik Pál képviselő – Műszakból jövet látom, hogy este 11 órakor még neteznek kinn 
a kamaszok. Addig ne szüntessük meg a hivatalnál ezt a mostani lehetőséget, míg 
az új helyen nem lesz kiépítve a Wifi. Aztán majd meglátjuk, mi lesz, és ha kell, 
ismételten döntünk, ha nem kellően viselkednek a netezők a parknál.  
 
Perleczki Béláné polgármester – A munka tetőbontással nem járna. Meg lett 
szüntetve a hivatal falánál a kerékpártároló is, az áthelyezésre került, így van az 
udvaron, és az iskolába menő gyerekek a buszmegállónál is letehetik a kerékpárt. Ez 
azért van, hogy ne itt szemeteljenek a hivatal falánál.   
 
Perleczki Béláné polgármester – Kérem, aki azzal egyetért, hogy ingyenes Wifi-t 
helyezzünk ki, kérem, szavazzon. Egyhangú. 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Tárgy: Ingyenes Wifi biztosítása    
51/2015. (V.06.) 

H A T Á R O Z A T 
 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Óvoda 
épületének padlásterében ingyenes Wifi fejállomást szereltet fel a 
lakosság részére. A munkálatok 30.000 Ft-os bekerülési költségét az ez 
évi költségvetés tartalékalapjából biztosítja.     
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal.  
 

Perleczki Béláné polgármester – Tájékoztatom képviselőtársaim, hogy pályázati 
felhívás érkezett a Magyar Államkincstártól napközi konyha fejlesztésére, 
felújítására. Gondoltam, hogy mi is indulhatnák, mivel óvodások étkeztetése van 
nálunk a községben. Szükség lenne a hátsó részen az ablakok cseréjére, a 
mozgáskorláti feljáró elkészítésére, a burkolat cseréjére. Viszont feltétel, hogy az 
intézményben dolgozók csak önkormányzati dolgozók lehetnek. Tudott, hogy e 
feladatot társulási formában látjuk el, csak az épület az önkormányzatunké, és 
vállalkozó üzemelteti a konyhát. Futok még egy kört ebben az ügyben.  
Másik bejelentésem, hogy az ambrózfalvi elszármazottak találkozóját június 27-ére 
tűztük ki. Sátort kell állítani, padokat telepíteni erre az rendezvényre, melyet az 
önkormányzat felvállal, és még esetleg a bélyeget a postázáshoz, ami olyan 23.000 
Ft lenne. Még nyomdai úton előállított emléklapra gondoltam, amit kiadhatunk a 
résztvevőknek és az önkormányzat vállalná. A rendezvény 11 órakor kezdődne 
gyülekezéssel, majd köszöntő, amit műsor követ, és ebéd. Az ebéd önköltségi áron 
lenne. Egy zenészre gondoltam csupán. A további költséget a közalapítvány vállalná.  
Számításaim szerint, 200 főnél több meghívottra nem gondoltam, mert nehéz fellelni 
őket az országba. Idősek már, elhunytak, de a hozzátartozók is hazajöhetnek 
rokonlátogatóba erre az alkalomra. Ehhez kérem képviselőtársaim segítségét.  
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Elmondom a jelenlévőknek, hogy a mai napon 5 órára jön tárgyalni az ambrózfalvi 
származású Csirik János, aki elvállalná Ambrózfalva község honlapjának 
elkészítését, ami még nincs, és az, az önkormányzatunknak kötelezettsége lenne. 
 
Nagy György Lajos lakos – Kasuba Róbert katolikus plébános kisbuszos utat szervez 
a ki-, illetve áttelepítetteknek. Fel kell vele venni a kapcsolatot, biztos tud segíteni 
abban, hogy felkutassák az elszármazottakat is az utazás alkalmával.    
 
Balogh Mihály képviselő – Aki innen ment el, az önként ment el, akik viszont a 
felvidékről jöttek, azoknak kötelező volt, és sok értéket kellett hátrahagyniuk.  
 
Perleczki Béláné polgármester – Döntsünk akkor a találkozóról, melynek 
megszervezésében mindenki segítségére szükség van. Kérem, aki ezzel egyetért, 
kérem, szavazzon. Egyhangú. 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Tárgy: Ambrózfalva elszármazottainak találkozója   
52/2015. (V.06.) 

H A T Á R O Z A T 
 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Ambrózfalva 
elszármazottainak találkozóját 2015. június 27-én rendezi meg.       
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelem szerint.  

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

Kmft. 
 
 
 

 
 Perleczki Béláné Dr. Sarkadi Péter  
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
 

 Csirik László Balogh Mihály 

  jkv. hitelesítő  jkv. hitelesítő 


