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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestületének 
2015. július 14. napján, 9,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 

 
 

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

Jelen vannak: Csirik László alpolgármester 
 Balogh Mihály képviselő 
 Csirik Pál képviselő 
 Farkasné Havrán Ildikó Piroska képviselő 

 
Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Sarkadi Péter jegyző. 
 

Csirik László alpolgármester – Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, aki a 
mai rendkívüli testületi ülésünkön megjelent Megállapítom, hogy ülésünk  
határozatképes. Köszöntöm a jegyző urat, a jegyzőkönyvvezetőt, a testület tagjait. 
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javaslom Csirik Pál és Farkasné Havrán Ildikó Piroska 
képviselőket. Ha nincs más javaslat, szavazzunk, köszönöm, egyhangú.  
 
A képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 
 

69/2015. (VII.14.) 
H A T Á R O Z A T 

 

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

Csirik László alpolgármester – A meghívóban szereplő napirendi pont kerülne 
megtárgyalásra.  Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. Egyhangú. 
 
A képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Tárgy: Napirend elfogadása 
 

70/2015. (VII.14.) 

H A T Á R O Z A T 
 

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

1. Perleczki Béláné volt polgármester saját halottá nyilvánítása 
 

1. Napirend pont: Perleczki Béláné volt polgármester saját halottá nyilvánítása 
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Csirik László alpolgármester – Munkaértekezleten felvetettük már annak lehetőségét, 
hogy a rövid betegség után 68 éves korában, 2015. július 8-án elhunyt Perleczki 
Béláné polgármester asszonyt az önkormányzatunk saját halottjának tekintse, de 
erről testületi döntés is szükséges. A polgármesterasszony feladatát tiszteletdíjas 
polgármesterként látta el. A megválasztása óta, ez alatt a 3 év alatt jelentősen 
kevesebb került ki így a költségvetésből, mintha főállásúként végezte volna a 
feladatát. Gyakorlatilag szinte fél pénzért csinálta a munkáját.  Előzetesen 
egyeztettem a családdal, a temetés 260.000 Ft összegbe kerül. Ha támadás érné 
utólag a testületet, elmondhatjuk, Ica néni feláldozta az életét erre a hivatásra, 
kímélte az önkormányzat költségvetését.   
 
Farkasné Havrán Ildikó Pirosa képviselő – Úgy gondolom, akit a falu választott meg, 
a falu érdekét képviselte mindenkor, a falu „anyja” volt, az megérdemli, hogy saját 
halottjává nyilvánítsa.  Az önkormányzatunk azt a nénit is eltemette, akinek senkije 
sem volt. Úgy gondolom, a polgármesterünknek tartozunk ennyivel.  Ezért 
indítványoztam a munkaértekezleten, hogy ez így történjék.  
 
Csirik Pál képviselő – Ez a minimum, amit megtehetünk, - szerintem. Ez nem kérdés.  
 
Csirik László alpolgármester – Ica néni 3 éve és egy éve is azért indult a 
polgármesteri posztért, mert a falu érdekét nézte. Azért is indult a kezdeményezés 
részünkről arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat saját halottjának tekintse, mert 
más településen is így szoktak dönteni. Ha nincs más vélemény, szavazásra 
bocsájtom az indítványunkat. Kérem, szavazzunk. Megállapítom, hogy 4 igen, 
egyhangú.  
 
A képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Tárgy: Perleczki Béláné volt polgármester saját halottá nyilvánítása 
 
71/2015. (VII.14.) 

H A T Á R O Z A T 
 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete Perleczki Bélánét 
Ambrózfalva község elhunyt polgármesterét – a település érdekében 
végzett önfeláldozó munkájára tekintettel - az Önkormányzat saját 
halottjává nyilvánítja, és eltemettetése teljes költéségét fedezi.  
A temetés összege 260.000.-Ft a költségvetésben a települési 
önkormányzatok szociális feladatának egyéb támogatása jogcímén 
rendelkezésre áll. 
 
Felelős: alpolgármester 
Határidő: azonnal. 

 
Csirik László alpolgármester – Megjegyezem, hogy a Dél-Magyarország című 
napilapban ma jelent meg cikk Perleczki Bélánéról. Annak, aki még nem találkozott 
vele, a cikk szövegét közreadom másolatban elolvasásra. A 11 órakor kezdődő 
temetésen katolikus pap fogja elbúcsúztatni a megjelentektől, míg az önkormányzat 
részéről én búcsúztatom, illetve az előző munkahelye részéről is. Ezt a szomorú, 
nem könnyű feladatot erkölcsi kötelességemnek tartottam elvállalni a magam 
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részéről. Ha másnak egyéb bejelentése, javaslata, hozzászólása nincs, akkor a 
rendkívüli testületi ülésünk végére értünk, és azt bezárom.   
 
 

Kmft. 
 
 
 
 
 

 Csirik László Dr. Sarkadi Péter  
 alpolgármester jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


