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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestületének 
2015. szeptember 18. napján, 11,00 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 Pirosa képviselő 
 
  

Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Sarkadi Péter jegyző. 
 

Csirik László alpolgármester – Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden 
képviselőt. Megállapítom, hogy ülésünk teljes létszámmal, 4 fővel határozatképes. 
Köszöntöm a jegyző urat. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javaslom Balogh Mihály és 
Csirik Pál képviselőket. Szavazzunk, köszönöm, egyhangú.  
 
A képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 
 

88/2015. (IX.18.) 
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 1 fő napirendi pont kerül 
megtárgyalásra, további javaslatom nincs az egyebekben.  Aki ezzel egyetért, kérem, 
szavazzon. Egyhangú. 
 
A képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Tárgy: Napirend elfogadása 
 

89/2015. (IX.18.) 
H A T Á R O Z A T 

 

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

1. Nyári gyermekétkeztetésre kapott támogatás fel nem használt részéről 

történő lemondás   
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1. Napirend pont: Nyári gyermekétkeztetésre kapott támogatás fel nem használt 

részéről történő lemondás   

Csirik László alpolgármester – Áprilisban döntöttünk róla, hogy részt veszünk mi is a 
nyári gyermekétkeztetési pályázaton a tavalyihoz hasonlóképpen. Ehhez a 
támogatást meg is kaptuk, de mivel a megadott időszakban változás volt az igénylők 
tekintetében, azt teljes mértékben nem tudtuk kihasználni, amit a pénzügyes 
kolléganő jelzett. Így az önkormányzatnak 48.400 Ft-os visszafizetési kötelezettsége 
áll fenn, melyről le kell mondanunk. Csanádalberti is hasonlóképpen járt. Kérem, 
hogy ebben hozzuk meg döntésünket. Ha nincs hozzászólás, kérem, szavazzunk. 4 
igen, köszönöm. 
 
A képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Tárgy: Nyári gyermekétkeztetésre kapott támogatás fel nem használt részéről 
történő lemondás   
 
90/2015. (IX.18.) 

H A T Á R O Z A T 
 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete az emberi 
erőforrások minisztere által meghirdetett - a Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény III. melléklet I.3. pont 
szerinti -  a gyermekszegénység elleni program keretében nyári 
gyermekétkeztetés biztosítása címen kapott támogatásból 48.400 Ft, azaz 
„negyvennyolcezer négyszáz” Ft fel nem használt támogatási összegről 
lemond. 
Felhatalmazza a polgármestert a visszafizetés megtérítésére.  
 
Felelős: alpolgármester 
Határidő: azonnal    
Határozatról értesül: Közös Hivatal pénzügy 

 
Csirik László alpolgármester – Ha másnak egyéb bejelentése, javaslata, 
hozzászólása nincs, akkor a rendkívüli testületi ülésünket bezárom.   
 
 

Kmft. 
 
 
 

 Csirik László Dr. Sarkadi Péter  
 alpolgármester jegyző 
 
 
 
 
 

 Balogh Mihály  Csirik Pál 
  jkv. hitelesítő  jkv. hitelesítő 


