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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestületének 
2015. július 30. 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 
  

Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Sarkadi Péter jegyző. 
Kis Györgyné a Szlovák Önkormányzat tagja  
 

Csirik László alpolgármester – Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, aki a 
mai rendkívüli testületi ülésünkön megjelent Farkasné Havrán Ildikó Pirosa 
bejelentette távolmaradását, így igazoltan van távol. Megállapítom, hogy ülésünk 3 
fővel határozatképes. Köszöntöm a jegyző urat, a jegyzőkönyvvezetőt, a testület 
tagjait, valamint a Ambrózfalvi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselője, Kis 
Györgyné.  Jegyzőkönyv hitelesítőknek javaslom Balogh Mihály és Csirik Pál 
képviselőket. Szavazzunk, köszönöm, egyhangú.  
 
A képviselőtestület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 
 

72/2015. (VII.30.) 
H A T Á R O Z A T 

 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete jegyzőkönyv 
hitelesítőnek Balogh Mihály és Csirik Pál képviselőket jelölte ki. 
 

Csirik László alpolgármester – A meghívóban szereplő 3 fő napirendi pont kerülne 
megtárgyalásra, de egyebekben még lesz 5 bejelentésem.  Aki ezzel egyetért, 
kérem, szavazzon. Egyhangú. 
 
A képviselőtestület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Tárgy: Napirend elfogadása 
 

73/2015. (VII.30.) 
H A T Á R O Z A T 

 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete az ülés napirendjét 
az alábbiak szerint fogadta el: 
 
1. Szociális bérlakásokkal kapcsolatos határozatok 
2. Rokolya Zoltán vállalkozóval a konyha bérbeadására és az étkeztetésre 
szerződéskötés 
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3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatban rendeletalkotás  
4. Egyebek 
 

1. Napirend pont: Szociális bérlakásokkal kapcsolatos határozatok 
 
Csirik László alpolgármester – Kanka Istvánnénak az Ambrózfalva, Dózsa György u. 
2/A. 1. számú önkormányzati ingatlanra vonatkozó bérleti szerződése július 31-én 
lejár. A bérleti szerződése eddig rövidebb időszakokra lett meghosszabbítva. 
Problémák voltak nála a szolgáltatói számlákkal kapcsolatban, de mostanra már 
azok rendeződtek. Havi 40.000 Ft-ot fizet az önkormányzatnak, de jelenleg már több 
mint 100.000 Ft feletti túlfizetése van. Javaslom, hogy 2 hónapra ne fizessen bérleti 
díjat. 
 
Balogh Mihály képviselő – Volt jelentős villanytartozása is Kankánénak. Ezt a 
hátralékot nem lehetne a többletbefizetésből rendezni, vagy ahhoz semmi köze az 
önkormányzatnak?  
 
Csirik László alpolgármester – Majd az EDF Démász Zrt. rendezi Kanka Istvánnéval 
a tartozás behajtását polgári úton. Kankáné úgy érzi, jó helyen van a pénze, jön a tél, 
és lesz némi megtakarítása a bérletére. Javaslom, 2 hónapra most akkor ne 
fizessen, és december 31-ig kössük meg vele ezúttal a szerződést. Korábban szóbeli 
feltétele volt a szerződésnek az, hogy Kankáné az Áchim utcai ingatlanánál tegyen 
rendet. Megnéztem, az ingatlan utcafrontja rendben van, de az udvar, a kert még 
nincs. Fel fogom hívni a figyelmét erre is.  
 
Csirik László alpolgármester – Ha nincs más javaslat, kérem, szavazzunk arra 
vonatkozóan, hogy Kankánénak decemberig hosszabbítsuk meg a szerződését, és 
két hónapra engedjük el a túlfizetés miatt a bérleti díját. 3 igen, köszönöm. 
 
A képviselőtestület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Tárgy: Önkormányzati bérlakás bérleti szerződésének meghosszabbítása  
(Dózsa György u. 2/A. 1.) 
 
74/2015. (VII.30.) 

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. december 31-ig meghosszabbítja. A bérlővel történő legutolsó 
elszámolás alkalmával megállapításra került, hogy a rezsibefizetéssel 3 
hónapos túlfizetésbe van, ezért a képviselőtestület a jelen hosszabbítás 
időtartama alatt 2 havi bérleti díj megfizetésétől eltekint.  
A képviselőtestület felhatalmazza az alpolgármestert a bérleti szerződés 
módosításának aláírására. 
 
Felelős: alpolgármester 
Határidő: azonnal, és értelem szerint  
Értesül: Kanka Istvánné bérlő, Közös Hivatal pénzügy 

 



3 
 

(A szerződéstervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

Csirik László alpolgármester – A másik lakás, amelyre jelentkezők vannak, az a 
Berke Károly féle lakás. Ő nem adta át a kulcsokat, nem volt tisztasági meszelés, és 
elmaradása volt a díj megfizetésével kapcsolat, de ez mára rendezve lett. Körülbelül 
Berke Károlynak még olyan 50.000 Ft-os hátraléka van, de kinyilatkozta, hogy kifizeti 
azt a leolvasás után, amikor már pontosítható a hátralék összege. Márciustól már 
nem lakták a lakást, így csak az alapdíj jelentkezik. Az ingatlanra 2 igénylő nyújtotta 
be igényét, továbbá még egy érdeklődő volt, aki nem felel meg a kiírásnak. Az egyik 
igénylő Osztroluczki Csongor, aki az élettársával költözne. Ők 180.000 Ft és 150.000 
Ft-os nettó jövedelmeket jelöltek meg, amely elegendő, ahhoz, hogy fizesse a bérleti 
díjat. Berkéjéknek a havi 45.000 Ft-os bérleti díj kevésnek bizonyult. Körülbelül 
55.000 Ft-os díjjal kellene számolni jövőben, hogy az fedezze a költségeket. Ezt 
tolmácsoltam is az igénylők felé. A másik igénylő Vaskóné Kovács Gabriella, aki 4 
kiskorú gyermekével, azaz 6 fővel költözne. Lakástulajdonnal ugyan rendelkezik, ami 
kizáró ok lehet, de a sajátja régi, nedvesek a falak és jön az 5. gyerek. A védőnő nem 
javasolja az újszülöttet ilyen állagú lakásba vinni, mint a Vaskójéké, de nem gátolja 
meg, hogy odakerüljön. Vaskóné csak átmenetileg szeretné a lakást bérelni, addig 
míg a sajátjukat felújítják szocpolból. A harmadik érdeklődő nem szabályosan 
nyújtotta be az igényét, egy önéletrajzot és egy kérelmet adott be. Velük 
személyesen nem találkoztam, de annyit megtudtam, hogy a Kaszaperhez tartozó 
pusztaszőlősről jönnének ide 7 gyerekkel és élettárssal.   
 
Csirik Pál képviselő – Macerás dolog lenne ráíratni a bérlőkre a fogyasztót, hogy ők 
kapják a számlát? 
 
Csirik László alpolgármester - Az átírás több hónap is lehet, és nem derül ki időben, 
ha hátraléka van a fogyasztónak. Nem tartom szerencsésnek ezt a megoldást. Ha a 
bérlő befizeti a havi 55.000 Ft-ot, akkor nagy baj nem lehet. Kérem a javaslatotokat. 
 
Balogh Mihály képviselő – Én Osztroluczki Csongornak adnám oda a bérlakást.  
 
Csirik Pál képviselő – Én is egyetértek Balogh Mihály képviselőtársam javaslatával.  
 
Csirik László alpolgármester - Ha nincs más javaslat, kérem, szavazzunk. 3 igen, 
köszönöm. 
 
A képviselőtestület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Tárgy: Önkormányzati bérlakás bérleti szerződése (Dózsa Gy. u. 2/b. 3. )    

 
 75/2015. (VII.30.) 

H A T Á R O Z A T 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete bérbe adja az 
önkormányzat tulajdonát képező Ambrózfalva, Dózsa György u. 2/b. 3. számú 
bérlakást Osztroluczki Csongor, Ambrózfalva, Luther u. 13. szám alatti lakos 
részére – aki a lakásba egy fő hozzátartozóval költözik -  2015. augusztus 1. 
napjától  2015. december 31. napjáig meghatározott időre. A testület a 
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bérlakás bérleti díját 11.700 Ft/hó, a rezsiköltséget 43.300 Ft/hó átalány 
összegben – mely összesen 55.000 Ft/hó - határozza meg.  
A képviselőtestület felhatalmazza az alpolgármestert a bérleti szerződés 
aláírására. 

 
  Felelős: alpolgármester 

Határidő: azonnal, és értelem szerint  
Értesül: Osztroluczki Csongor bérlő, Közös Hivatal pénzügy 
 

(A szerződéstervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

2. Napirend pont: Rokolya Zoltán vállalkozóval a konyha bérletére és az 
étkeztetésre szerződéskötés 
 
Csirik László alpolgármester – Rokolya Zoltán vállalkozóval a konyha bérletére és 
üzemeltetésére vonatkozó szerződése 5 év után, július 31-én lejár, aki kérte a 
szerződés meghosszabbítását. Felmerült, hogy mi lenne, ha mással látnák el a 
feladatot, ami nem volna szerencsés, mert ha más vállalkozó jönne a konyhát 
üzemeltetni, akkor ellenőrzés lenne, s félő, hogy sokat kellene rákölteni a konyhára. 
A konyha felújítására pályázatot szerettünk volna benyújtani, de mivel, azt nem az 
önkormányzat üzemeltetni, és ez a pályázatnál kizáró ok volt, nem tudtuk benyújtani.   
A Csongrád Megyei Kormányhivatal részeként működő népegészségügyi 
szakigazgatási szerv ez év áprilisában ellenőrzést végzett a konyhán, és az 
önkormányzatra vonatkozó hiányosságot 2 esetben állapított meg, amit ez év 
szeptember 30-ig pótolni kell. Most sajátságos eset van, kérhetünk hosszabbítás, de 
nem ezen múlik, hanem részben pénzkérdés is az előírás megvalósítása. Árajánlatot 
még nem kértem vállalkozóktól, célszerűbb lenne közfoglalkoztatási dolgozókkal azt 
megcsináltatni. Hiányosság az az, hogy a zöldségmosóban 2 m2 csempe hiányzik a 
falon és hideg-melegvizes mosogatót kell beszerelni, illetve a konyhában körülbelül 
1,20x10 m nagyságú  járólapot ki kell cserélni, mert feltöredezett. Ilonka néni is azt 
szerette volna, ha erre sor kerül, és azt, hogy esetleg a konyha egész járólapját ki 
kellene cserélni. A bérleti díj igen alacsony. A bérlőnek kötelessége évi 2-szeri 
tisztasági meszelést végezni, a rezsit fizetni, és pl. ha az izzó kimegy, neki kell 
pótolni. Én 3 évben javaslom meghosszabbítani a szerződést. Csanádalberti község 
is innen hordja az ételt, és a falugondnoki kocsi szállítja ki, míg Nagyéren komlósi 
vállalkozó szolgáltat az étkeztetés vonatkozásában. Jó lenne ismerni a véleményeket 
az étel minőségével kapcsolatban is.  
 

Dr. Sarkadi Péter jegyző – Rokolya jobb minőséget biztosít, mint a nagyéri 
étkeztetésben kapnak. Pitvaroson meg vannak elégedve a konyhával.  
 
Balogh Mihály képviselő – Félő, hogy ha más vállalkozónak adnák oda a konyhát 
üzemeltetésre, az csak kiszállítaná Ambrózfalvára az ételt, nem használná a 
konyhát. Mi lenne, ha fél évre adnák oda a konyha üzemeltetését, mert itt állunk a 
polgármester választás előtt is.  
  
Csirik Pál képviselő – Legalább 2 évre adnám oda üzemeltetésre a konyhát. Inkább 
a minőséggel van a gond nálunk.  
 
Csirik László alpolgármester – Csanádalberti is igazodik hozzánk, ha mi Rokolya 
Zoltánnal kötjük meg a szerződést, akkor ők is. Hozzáteszem, ha az új polgármester 
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esetleg mást akar, a szerződés 3 hónapos felmondási idővel felmondható mind két 
szerződő részéről. Hozzáteszem, hogy a pitvarosi konyha, akár mind a négy 
kistelepülés étkeztetését el tudná látni.  Amennyiben nincs más felvetés javaslat, 
akkor én 3 évben javasolnám a szerződést megkötni, változatlan feltételek mellett, 
amelyet fel lehet bontani Rokolya Zoltánnal, ha esetleg úgy alakulna a helyzet.  
Kérlek benneteket, ha ezzel így egyetértetek, szavazzunk. 3 igen, köszönöm.  
 
A képviselőtestület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Tárgy: Rokolya Zoltán vállalkozóval a konyha bérletére szerződéskötés 
 
76/2015. (VII.30.) 

H A T Á R O Z A T 
 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete Rokolya Zoltán 
Pitvaros, Kossuth u. 66. szám alatti lakos vállalkozóval az Ambrózfalva, 
Dózsa u. 26. szám alatti ingatlan (konyha) bérbeadása tárgyában - a 
jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal, a korábbi szerződés 
feltételeinek meghagyásával – szerződést köt 3 éves időtartamra, 2015. 
augusztus 1. napjától 2018. július 31. napjáig. A képviselőtestület 
felhatalmazza az alpolgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 
Felelős: alpolgármester 
Határidő: bentiek szerint. 
 

(A bérleti szerződés tervezete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Csirik László alpolgármester – Ezek után az étkeztetésre vonatkozó megállapodást 
kellene elfogadnunk, amely szintén 3 éves időtartamra szólna, változatlan feltételek 
mellett. A megállapodás melléklete tartalmazza az ez évi étkeztetés díjtételeit.   
Kérlek benneteket, ha ezzel így egyetértetek, szavazzunk. 3 igen, köszönöm.  
 
A képviselőtestület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Tárgy: Rokolya Zoltán vállalkozóval étkeztetésre megállapodás kötése 
 
77/2015. (VII.30.) 

H A T Á R O Z A T 
 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete Rokolya Zoltán 
Pitvaros, Kossuth u. 66. szám alatti lakos vállalkozóval a község 
intézményei részére szolgáltatott élelmezés tárgyában - a jegyzőkönyv 
mellékletét képező tartalommal, a korábbi megállapodás feltételeinek 
meghagyásával - megállapodást köt 3 éves időtartamra, 2015. augusztus 
1. napjától 2018. július 31. napjáig. Képviselőtestület felhatalmazza az 
alpolgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Felelős: alpolgármester 
Határidő: bentiek szerint. 
 

(A megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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3. Napirend pont: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatban 
rendeletalkotás  
 
Csirik László alpolgármester – Kérlek jegyző úr, ismertesd a rendelettervezet okát. 
 
Dr. Sarkadi Péter jegyző képviselő – Egységesen mind a négy településen 
elfogadásra került a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet, mely 
alapján többféle űrtartalmú kukát lehet választani. Kormányrendelet módosította a 
hulladékgazdálkodásra vonatkozó rendeletet, miszerint fél évre, 2016. január 1. 
napjára kitolta a 60 és 80 literes kukák használatának bevezetését. Ebben az 
értelemben a helyi rendelet szinkronba kell hozni a magasabb jogszabállyal. 
Tulajdonképpen ezt tartalmazza a módosító rendelettervezet. A szolgáltató 
hirdetményének kihirdetése megtörtént a lakosság felé. Fél év áll rendelkezésre arra, 
hogy az igazolásokat behozzák az igényekhez, amelyet a jegyzőnek kell leigazolni 
és megállapítani a jogosultságot a kuka nagyságának tekintetében.   
 
Csirik László alpolgármester – Amennyiben nincs hozzászólás, kérem, döntsünk a 
rendelet módosítására vonatkozóan. 3 igen, köszönöm.  
 
A képviselőtestület 3 igen szavazattal az alábbi rendeletét alkotta: 
 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestületének 
12/2015.(VII.30.) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló  
11/2015.(V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
4. Egyebek 
 

- Csanádalberti Község Önkormányzatával megállapodás kötése 
visszatérítendő támogatás elfogadására 

 
Csirik László alpolgármester – Hamarosan sor kerül a falugondnoki kisbusz 
cseréjére, kb. 2-3 héten belül. A pályázat nettó utófinanszírozású, tehát az Áfa az 
önkormányzat költsége. Az Áfa összegét az előző gépkocsi eladási ára fedezni fogja 
a számításaink alapján, sőt lehet, még marad is némi pénz. A Fontana Credit 
Takarékszövetkezet, mint számlavezető pénzintézet képviselője megkeresett a hitel 
folyósítása ügyében, de a Ford forgalmazójával nem tudtak megegyezni. Az 
önkormányzat részére kedvezőtlen ajánlatot adott volna, hosszú ügyintézés menete 
mellett. Csanádalberti polgármesterével olyan jó viszonyt ápolunk, amely 
megalapozza azt, hogy az átmeneti időszakra visszatérítendő támogatást tudjanak 
nyújtani részünkre a gépkocsi megvásárlásához. Amennyiben a költségvetésünkben 
átcsoportosítanánk erre a célra, pénzügyi nehézségeink adódnának.  A polgármester 
azt is felajánlotta, hogy kamatmentesen nyújtsa a támogatást. A pénzügyes 
kolléganővel egyeztetve az is felmerült, hogy lehet, nem is kell 5 millió Ft támogatás, 
amit már megszavazott Csanádalberti Község Önkormányzata.     
 
Csirik Pál képviselő - Mi van, ha nem tudjuk visszafizetni időben a támogatást? 
Mennyibe kerül a gépkocsi ára?  
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Dr. Sarkadi Péter jegyző – A megállapodást lehet módosítani a határidő 
vonatkozásában.  
 
Csirik László alpolgármester - A Ford gépkocsi ára 10,7 millió Ft, amely Áfás ár. 
Egyösszegben kérik átutalni, bár már 1,5 millió Ft-ot át kellett utalni a kereskedő 
cégnek. Igaz, először nem ezt a típust választottuk, de abból nem tudott a cég 
biztosítani, így Csanádalberti polgármesterének köszönhetően, mivel ők is nyertek, 
sikerült Ford Tranzitot beszerelni, ami ugyan szögletesebb formájú, de gyárilag 
összerakott, tehát nem lehet változtatni rajta, és fehér színű lesz. A kereskedők 
nyilatkoztak, hogy a jelenlegi gépkocsit el lehet adni bármikor, de nekünk célszerű 
akkor eladni, amikor már megyünk az új gépkocsiért, mert a falugondnoki feladatot el 
kell látni. Ha nincs más javaslat, kérdés, akkor kérem, szavazzunk. 3 igen, 
köszönöm.   
 
A képviselőtestület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Tárgy: Csanádalberti Község Önkormányzatával megállapodás kötése 
visszatérítendő támogatás nyújtására 
 
78/2015. (VII.30.) 

H A T Á R O Z A T 
 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete megállapodást köt 
Csanádalberti Község Önkormányzatával visszatérítendő támogatás 
nyújtására a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal és 
feltételekkel. A képviselőtestület felhatalmazza az alpolgármestert a 
megállapodás aláírására.  
 
Felelős: alpolgármester 
Határidő: bentiek szerint. 
 

(A megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

- Tájékoztatás telekvásárlási igényekről 
 
Csirik László alpolgármester – Két üres telekre érkezett vásárlási igény. Mint tudjuk, 
vannak üres telkek a településen. Foglalkozzunk-e velük? Csökkenteni nem akarjuk 
a területet, amelyen a közfoglalkoztatási munka folyik, de növelni sem. Csirik László 
(névrokonom) korábbi bérlő szeretne vásárolni üres telket, de hozzáteszem a földjei 
is gazosak, eléggé elhanyagoltak. Javaslatom, majd az új polgármester döntsön a 
vásárlás tárgyában. 
 
Csirik Pál képviselő – Ha csökkentenék a területet, csökkenne a létszámlehetőség is 
a közfoglalkoztatásban. 
 
Csirik László alpolgármester – Itt mondom el, hogy a közfoglalkoztatásban 
cserélődnek az emberek, ugyanis elmentek dolgozni Makóra, Orosházára. Bízom 
benne, hogy a magasabb jövedelemnek köszönhetően javulnak ezeknek az 
embereknek az életkörülményei. 6 fő volt a várólistán, akikből újak lettek 
bealkalmazva. Próbálunk alakítani a közfoglalkoztatás szemléletén. Visszatérve a 
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telekvásárlásához javaslom, hogy most ne adjunk el egyenlőre a telkeket, mert azok 
szükségesek a közmunkaprogram megvalósításához.  Ha egyetértetek, erről 
tájékoztatni fogom az igénylőket. Kérem, szavazzunk. Köszönöm, 3 igen, egyhangú.  
 
A képviselőtestület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Tárgy: Üres telkek értékesítésének lehetősége 
 
79/2015. (VII.30.) 

H A T Á R O Z A T 
 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete  az üres telkeit 
egyenlőre nem kívánja értékesíteni. 
 
Felelős: alpolgármester 
Határidő: azonnal. 

 
Csirik László alpolgármester – Tájékoztatlak benneteket, hogy július 27-én összeült a 
Helyi Választási Bizottság és az időközi polgármester választás idejét 2015. október 
18-ára, vasárnapra tűzte ki. A határnapokról szóló hirdetmény kitűzésre került.  
 
Kis Györgyné lakos – Elmondom, hogy az én telkemet Nagy Lajos használja. 
Beszéltünk róla Ica nénivel, a volt polgármesterrel, hogy a kertet a közfoglalkoztatás 
miatt átadom az önkormányzatnak, annak ellenére, hogy Nagy Lajossal nincs semmi 
bajom, csak nem így képzeltem el, ahogy műveli a kertet és környékét. Nincs 
szerződésünk, de ősztől az önkormányzatnak adnám művelésre az ingatlanomat. Azt 
is megnéztem, hogy a kertben lévő kútban tavasszal volt víz, de leellenőrzöm most 
is. Tehát fenntartom az ajánlatom az önkormányzat felé, de ez az elhatározásom 
polgármester függő is lehet. 
 
Csirik László alpolgármester – Erre vissza fogunk térni. Amit még el akartam 
mondani, hogy a közfoglalkoztatás keretében jól halad a járdalapok cseréje, 25-30 
métert haladnak naponta. 2 brigád dolgozik ezen. A járda téglaszegéllyel ellátott 2 
betonkockából áll, és a kocsibejáróknál erősítést kap. A mezőgazdasági munka is 
folyik, a termények betakarításra kerültek. 
 
Csirik Pál képviselő – Elégedett vagyok a közmunkásokkal, meg is dicsértem őket. 
 
Csirik László alpolgármester – A sportpálya és öltözője önkormányzati tulajdonban 
van. A múlt hét folyamán kaptam meg a bírósági végzést, miszerint a községi 
sportkör megszűnt. Egy csapat volt, rosszul működött támogatás hiánya nélkül. Nagy 
Krisztián munkavezetőnk konditermet üzemeltetett régen, és kérte az 
öltözőhelyiséget a kondi gépeinek tárolására, ahol a helyi fiatalok számára egy 
edzési lehetőséget biztosít. Ezt csupán tájékoztatás céljából mondtam el. Gondolom, 
nincs ellene kifogásotok, mert legalább az állagmegőrzés biztosítva lesz, és a 
fiataloknak egy plusz helyi elfoglaltság Bejelentem továbbá, hogy augusztus 20-án 
ugyan nagy ünnepséget nem szervezünk a községben, de pörköltfőzés lesz, 
miszerint 5 focicsapat mérkőzik és pörköltöt főz. Ígértem a sportpálya füvét levágjuk 
ekkora, amit nagygép eddig is vágott. 
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Balogh Mihály képviselő – Az Áchim utcai lakosokat fel kell szólítni, ahol nagy a gaz 
és laknak, ahol pedig nem, ott a közfoglalkoztatottaknak le kellene vágni a gazt.  
 
Csirik László alpolgármester - 3 háznál már végeztettem kaszálást, ahol nem laknak, 
és a Dózsa utcán az ünnepségünket megelőzően. Az egyik ilyen házat árverezik, 
nem egyértelmű a tulajdonos személye, aki rendbe tenné az utcafrontot, más kérdés, 
hogy mi van a portán belül. Volt lakos, aki szintén szót emelt az utcafronton lévő 
gazzal kapcsolatban. A Bethlen G. utcán is van 3 ilyen ház, illetve porta, akik 
tulajdonosai nem alkalmasak arra, hogy rendbe tegyék azt, így hatalmas a gaz. 
 
Dr. Sarkadi Péter jegyző – Össze kell írni a címeket, ahol nagy a gaz, és felszólítás 
megy majd ki. Ha nem cselekszenek, lehet bírságolni, vagy az önkormányzat kimegy 
és levágja a gazt és felszámítja. A tapasztalat az, hogy a felszólítás sem elég 
hatékony, és behajtani sem lehet a költségeket ezektől a tulajdonosoktól.  
 
Csirik Pál képviselő – Jó ötlet összeírni ezeket az ingatlanokat. Csak azoknak kell 
felszólítást kiküldeni, akik lakják is az ingatlant.  
 
Csirik László alpolgármester – A Juhos féle ingatlant is felajánlották megvételre az 
önkormányzatnak pár évvel ezelőtt annyiért, amennyi teher van rajta. Akkor kb. 
800.000 Ft-os volt a teher. Az épület állaga romlik, a teher meg nőtt. 
 
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 
 
 
 
 
 

 Balogh Mihály  Csirik Pál 
  jkv. hitelesítő  jkv. hitelesítő 


