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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestületének 
2015. október hó 29. napján megtartott üléséről. 

 

Az ülés helye: Ambrózfalva Község Önkormányzatának házasságkötő terme, 6916 
Ambrózfalva, Dózsa Gy. u. 1. 
 

Jelen vannak: Csirik László polgármester 
 Balogh Mihály képviselő 
 Borka Eleonóra képviselő 

 Csirik Pál képviselő 
 Farkasné Havrán Ildikó Piroska képviselő 
 

Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Sarkadi Péter jegyző 
 

Csirik László polgármester – Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a megjelenteket, külön 
köszöntöm a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, az Ambrózfalvi Közalapítvány 
Kuratóriumának elnökét,  a Helyi Választási Bizottság tagjait, a képviselőtestületet tagjait 
és a jegyző urat. Megállapítom, testületünk határozatképes. Először a jegyzőkönyv-
hitelesítőkre tennék javaslatot. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Csirik Pál és Farkasné 
Havrán Ildikó Piroska képviselőket, amennyiben azt elfogadják. Köszönöm. Aki egyetért 
vele, kérem, szavazzon, egyhangú. 
 
A képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 
 

95/2015. (X.29.) 
H A T Á R O Z A T 

 

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

 
Csirik László polgármester – A napirendi pontok elfogadása következik. 10 napirendi pont 
van az egyebekkel együtt. Ez a testületi tagoknak kiküldésre került, és a lakosság a 
hirdetőtáblán olvashatta.  Az egyebek között szeretném, ha megtárgyalnánk a 
Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási 
megállapodásának felülvizsgálatát, a közmeghallgatás idejéről kellene beszélnünk, 
aszfaltozási lehetőségre tettek ajánlatot, ingatlan vásárlási igényt jelentek be, és a 
rekultivált hulladék lerakó utógondozási feladataira jött ajánlat. Amennyiben másnak nincs 
javaslata a napirendre vonatkozóan, kérem a testületet, ezekkel a kiegészítésekkel 
fogadjuk el azt. Még annyi, hogy a 8-as napirendi pontnál a jegyző úr jelezte, hogy a 
meghívóban alpolgármesteri illetmény elfogadása címen került kiküldésre, ami tiszteletdíj, 
és ezt kérem javítsuk. Aki egyetért, kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm. 4 igen. 
 
A képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Tárgy: Napirend elfogadása 
 

96/2015. (X.29.) 
H A T Á R O Z A T 
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Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete az ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
 

1. A választás eredményének ismertetése 
2. A polgármester ünnepélyes eskütétele 
3. Önkormányzati képviselő eskütétele 
4. Polgármesteri program ismertetése 
5. Alpolgármester megválasztása 
6. Alpolgármester eskütétele 
7. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
8. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
9. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítása 

(bizottságok, képviselői névsor) 
10. Egyebek  

 Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 
Társulási megállapodásának felülvizsgálata 

 Közmeghallgatás idejének meghatározása 

 Aszfaltozási munkálatoknak lehetősége 

 Kert ingatlan vásárlási igény 

 Rekultivált hulladék lerakó utógondozási feladatai   
 

1. Napirend pont: A választás eredményének ismertetése 
 
Csirik László polgármester – Felkérném a jegyző urat, hogy a Helyi Választási Bizottság 
elnöke helyett szíveskedjen ismertetni a választás eredményét.  
 
Dr. Sarkadi Péter jegyző – A Választási Bizottság elnöke technikai okok miatt nem tudja 
felolvasni a tájékoztatóját, így engedjék meg, hogy helyette ezt én tegyem meg.   
 
(Felolvassa a tájékoztatót.)  
 
A polgármesternek eredményes munkát, sok sikert kívánok.  
 
(A HVB tájékoztatója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Csirik László polgármester – Köszönöm a Választási Bizottság munkáját, a jegyzőnek az 
eredmény ismertetését. A magam nevében köszönöm az ambrózfalvi lakosoknak a 
választáson történő megjelenését, megköszönöm azoknak a bizalmat, akik 
megerősítettek, és azoknak, akik is nem mellettem szavaztak, azoknak bizonyítani 
szeretnék, hogy ezt a feladatot tisztességgel ellátom Ambrózfalva javára.  
 
2. Napirend pont: A polgármester ünnepélyes eskütétele 
 
Dr. Sarkadi Péter jegyző - Engedjék meg, hogy a Választási Bizottság elnöke helyett én 
vegyem ki az ünnepélyes polgármesteri esküt. Tájékoztatom a lakosságot, hogy a 
polgármester az elmúlt testületi ülésen a képviselőtestületi ülésen már letette az esküt, 
tekintettel arra, hogy halasztást nem tűrő határozathozatal meghozatala miatt ezt meg 
kellett tennie. Eskütételét most azonban a lakosság előtt is meg kívánja ismételni. 
Felkérem a polgármestert, szíveskedjen az ünnepélyes esküt letenni, melynek idejére a 
jelenlévők szíveskedjenek felállni. 
 
A polgármester leteszi az ünnepélyes esküt.  
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3. Napirend pont: Önkormányzati képviselő eskütétele 
 
Csirik László polgármester – Megkérném ismételten a jegyzőt, hogy a Választási Bizottság 
elnöke helyett, a képviselőtől szíveskedjen az esküt kivenni. 
 
Az önkormányzati képviselő leteszi az esküt. 
 
(Az eskü szövege és az esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 
 
(Jegyző átadja a képviselő részére a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről, az 
összeférhetetlenségről és a méltatlanságról szóló „tájékoztatót”.)  

 
4. Napirend pont: Polgármesteri program ismertetése 
 
Csirik László polgármester – Részben a médiában, részben a választást megelőző 
program során már olvasni lehetett azokat az elképzeléseket, távlati célokat, amelyet én 
és a mellettem álló testület is kitűzött maga elé, annak érdekében - amint az eskü 
szövegében is elhangzott -, hogy ezeket az elképzeléseket Ambrózfalva község 
fejlődésének céljaira fordítsuk. Úgy gondolom, a külső és belső kapcsolatokat megfelelően 
alakítsuk, és megítélésem szerint az előző polgármester ideje alatt ez már meg is valósult. 
Úgy gondolom, ezt a munkát folytatom tovább. A fejlesztési elképzelések hasonlóak a 
környező polgármesterek elképzeléséhez. Miniszter úr, az országgyűlési képviselőnk 
szerint a források rendelkezésre fognak állni ahhoz, hogy a helyi elképzeléseket meg 
tudjuk valósítani. Ki kell használni a hazai és az Eu-s pályázati lehetőségeket. Sok 
pályázat van, amely már önerőt sem igényel, csak utófinanszírozott, és csupán meg kell 
előlegezni az önkormányzatnak a megvalósításukat. Mindannyian láthatták, hogy az 
utóbbi 2-3 évben mi valósult meg. Ennek egyik elemét kívánom folytatni, mégpedig a 
belterületi utak aszfaltozását.   A belterületi utak aszfaltos felújítását szeretném 
megvalósítani a ciklus végéig, 2020-ig még a mellékutcákban is. Energetikai felújítási 
lehetőségek vannak, amely igen felkapott a mai világunkban. A mi intézményeinknél, ahol 
hagyományos fűtés van, ki kell váltani a gázkonvektort. Úgy gondolom továbbá, hogy a 
napelemes, napkollektoros, geotermikus energia rendszerekkel élni kell. Ez sokba kerül, 
de támogatásból lehetséges, és utána olcsóbb lesz a rezsiköltség. Említést tettem 
elképzeléseim között a közmunkaprogramról. A jövő évi kormányprogram kidolgozása 
folyamatban van, de mi közel azonosan adtuk be a közmunkaprogramunkat a következő 
évre is, mint az idei. Mezőgazdasági munkára és belterületi utakra, felújítására van 
beadva a programunk. Gondolom, bővíthetjük majd ezt is, amit teljesíteni kell. Volt 
kezdeményezés őshonos baromfiudvar létrehozására is, és számos jó példa van a 
környező településeken. Hogy ezekből az elképzelésekből mi fog megvalósulni, az 
részben azon múlik, hogy hogyan lesznek a pályázati lehetőségek, és hogyan tudjuk 
ezeket a pályázatokat megírni.  Miniszter úr említette, hogy a ciklus végéig 100 millió Ft-os 
forrástámogatást lát elképzelhetőnek a településnek, ami úgy gondolom, az előzőekhez 
képest komoly összeg. Természetesen, ezt majd értelmes dolgokra kell felhasználni. A 
faluház befogadóképességét láthattunk a fórumon. Ennek befogadóképességét javítani 
kell. A faluház hibáit volt alkalom megtapasztalni, a körülményeit ismerjük, így célunk 
között szerepel ennek fejlesztése. Az intézményeink fejlesztése az épület állagára, 
energetikájára és szebbé tételére vonatkozik. Pályázatok folyamatosan kerülnek kiírásra. 
Pályázni természetesen csak arra lehet, amire a kiírás vonatkozik. Pályázati lehetőség volt 
a napokban, és az előző ülésünkön döntöttünk az I. világháborús emlékmű felújítására 
vonatkozóan. A pályázat elkészült a mai nappal, amit a holnapi napon beadunk. Az idén a 
munkaprogram keretében MTZ vontatót vásároltunk, amely megkönnyíti a munkát. 
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Gyorsabban, olcsóbban tudjuk elvégezni a munkát, bár ez használt, néha javításra szorul, 
mint a mai napon is.  Idén még tárcsát, ekét vettünk. Újat nem tudunk venni, de a 
következő évi terveink között szerepel műtrágyaszóró, permetező, fűkasza vásárlás 
szándéka. Ezek beszerzése majd hatékonyabbá teszi a munkánkat. A szeméttelep 
rekultivációja megtörtént, melynek a helyszíni bejárása megvolt a napokban, és abban 
maradtunk, hogy az ott feltárt hiányosságokat ki fogják javítani. 5 éven keresztül a prizma 
utógondozása az önkormányzat feladata, mely a DAREH által készült el, s ha nem 
tévedek 46 települést érintett.  A gyomtalanítást, kaszálást nekünk kell végezni, ami 
jelentős tétel lesz januártól, pénzbe kerül.  A teljesség igénye nélkül ennyit szerettem 
volna elmondani az előttünk álló négy év elképzeléseiről. Nem tudom, a 
képviselőtestületnek van-e ehhez hozzászólni valója?   
 
Balogh Mihály képviselő – Javaslatot teszek még a temető karbantartására, és a 
ravatalozó bővítésére, ami céljaink között szerepeljen. Pályázati lehetőséget kell nézni 
hozzá. A kerítéssel nem csináltunk semmit mióta megépült. A közmunkásoknál a 
munkafegyelmen kell javítani. A kertekben a földek nem megfelelően megmunkáltak. 
Mezőgazdaságban az állattartással vigyázni kell, óvatosnak kell lenni. Ott a 
közmunkásoknak szombat, vasárnap, ünnepnap is dolgozni kellene, az állatokat el kell 
látni, így arra megfelelő embert kell keresni, ha ilyenben gondolkodunk. Egyetértek a 
polgármester célkitűzéseivel, támogatom azt, és ígérhetem, összefogunk Ambrózfalva 
község fejlesztése érdekében. 
 
Farkasné Havrán Ildikó Piroska képviselő – Folytatjuk, amit Ica néni ránk hagyott, a 
megkezdett úton haladunk tovább. 
 
Csirik László polgármester – Az egyháztól átvettük a temetőt használatba. A ravatalozó 
előtt kibővítenék a teret, és fedett hellyel ellátnánk. A felújítás vonatkozhatna a belső térre 
is, szebb körülményeket alakítanánk ki. A munkafegyelem nem rosszabb, mint máshol. 
Hogy milyen a földek állapota? Az azért van, mert az előző 4 hónapban a főállású 
munkám mellett láttam el az irányítási feladatokat, és telefonon nem lehet vezérelni. 
Állattartással nem feltétlen kell foglalkozni és belevágni, de az ötlet nem volt rossz. Jó 
példa erre a székkutasi.  Az összefogásunk eddig is működő képes volt a testületben, és 
bízom benne ezután is hasonlóan fog működni.  
 
5. Napirend pont: Alpolgármester megválasztása 
 
Csirik László polgármester – A polgármesternek van lehetősége az alpolgármestert jelölni. 
SZMSZ-ünk szerint, de ezt a jogszabály is előírja, társadalmi megbízatású alpolgármester 
megbízatására van lehetőség. Az alpolgármester megválasztása nyilvános ülésen titkos 
szavazással történik. Zárt ülést csak az érintett kérésére lehet elrendelni. 
Polgármesterként alpolgármesternek Borka Eleonórát javasolnám, mivel korábbi években 
megismertem a személyt, szakmai útján, és úgy gondolom, hogy a település érdekében 
hasznos, jó munkát tud végezni. Kérem a jelöltet, nyilatkozzon, kíván-e szavazni?         
    
Borka Eleonóra képviselő – Szeretném bejelenteni az érintettségemet. 
 
Csirik László polgármester – Feltenném a kérdést, - a testület egyetért azzal, hogy Borka 
Eleonóra szavazhasson-e? Aki igen, kérem, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselőtestület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

Tárgy: Érintettségről szavazás 
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97/2015. (X.29.) 
H A T Á R O Z A T 

 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete tudomásul vette Borka 
Eleonóra érintettkénti bejelentését, de őt az alpolgármester megválasztására 
vonatkozó titkos szavazásából nem zárja ki. 

 
Csirik László polgármester – Ezek után a titkos szavazás menetét elmondanám. A titkos 
szavazásról jegyzőkönyv készül, szavazólapok készültek a szavazáshoz, melyek 
mindegyikén feltüntetésre került az alpolgármester neve, és mellette egy kör. Ha a jelöltre 
adják le a szavazatukat, akkor egy X vagy + jelet kell a körbe tenni. Ha nem szavaznak rá, 
akkor üresen kell hagyni. A titkos szavazásra külön helyiség van biztosítva. A 
szavazatszámláló bizottság ellenőrzi az urnát, hogy üres-e, majd azt lezárja, ezután a 
képviselők és a polgármester egyesével mennek be a helyiségbe, ott leadják a 
szavazatikat, bedobják az urnába a lapot. A szavazás után a bizottság az urnát felbontja, 
és a szavazatokat összesíti. A szavazás akkor eredményes, ha a jelöltre a megválasztott 
képviselők felénél egyel több szavazat került leadásra. Adott esetben az alpolgármesterré 
váláshoz 3 szavazat szükséges. A szavazatszámláló bizottság jegyzőkönyvet készít erről, 
és az elkészült jegyzőkönyv alapján a szavazatszámláló bizottság elnöke ismerteti majd a 
szavazás eredményét. Most akkor a Szavazatszámláló Bizottság elnökének Balogh 
Mihályt javaslom, tagjának pedig Farkasné Havrán Ildikó Piroska képviselőt. A titkos 
szavazást az irodában lehet megtenni. Kérném e tekintetben a szavazást, 5 igen, 
köszönöm. 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Tárgy: Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása 
 

98/2015. (X.29.) 

H A T Á R O Z A T 
 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Szavazatszámláló 
Bizottság elnökének Balogh Mihály képviselőt, tagjának pedig Farkasné Havrán 
Ildikó képviselőt megválasztotta. 

 
Csirik László polgármester - A szavazás idejére rövid szünetet rendelek el. 
 

- SZÜNET – 
 

Csirik László polgármester – Folytatnánk a testületi ülést. Megkérném a Szavazatszámláló 
Bizottság elnökét, hogy ismertesse az eredményt.  
 
Balogh Mihály képviselő, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke – Ismertetem az 
eredményt, felolvasom a jegyzőkönyv tartalmát. A jegyzőkönyv alapján jelen volt az urna 
felbontásánál Balogh Mihály, Farkasné Havrán Ildikó Piroska. Tárgy az alpolgármester 
megválasztása titkos szavazással. A Szavazatszámláló Bizottság átvett 5 db 
szavazólapot, melyek mindegyikén feltüntetésre került Borka Eleonóra alpolgármester 
jelölt neve és mellette egy üres karika. A Szavazatszámláló Bizottság megvizsgálta a 
szavazatok leadására előkészített urnát, és megállapította, hogy az urna üres volt, és az 
urnát lezárta. Ezt követően a bizottság elnöke a polgármesternek és a képviselőknek 
átadta a szavazólapokat. A szavazásra biztosított külön helyiségbe egyesével mentek 
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szavazni. A szavazás megtörténte után a bizottság megállapította, hogy az urna nem 
sérült. Az urna felbontása után a szavazólapok számbavétele megtörtént, megállapítást 
nyert, hogy az urnában 5 db szavazólap volt. A bizottság a szavazólapok vizsgálata során 
megállapította, hogy 4 db szavazólapon a név melletti karikában X volt, és egy szavazólap 
üresen maradt. Megállapítottuk, hogy az alpolgármester jelölt 4 db igen és 1 db nem 
szavazatot kapott, az alpolgármester választás érvényes és eredményes. Az eredményt 
kihirdetem, miszerint Ambrózfalva község alpolgármestere 4 igen és 1 nem szavazattal 
Borka Eleonóra lett. Gratulálok az alpolgármesternek a megválasztásához.   
 
(A Szavazatszámláló Bizottság jegyzőkönyve a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
Csirik László polgármester – Köszönöm a Szavazatszámláló Bizottság munkáját. 
 
6. Napirend pont: Alpolgármester eskütétele 
 
Csirik László polgármester – Megkérném a jegyzőt, hogy a Választási Bizottság elnöke 
helyett ismét működjön közre az alpolgármester eskütételében, és vegye ki az esküt.  
 
Az alpolgármester leteszi az esküt. 
 
(Az esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
7. Napirend pont: A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
 
Csirik László polgármester – Mint azt korábban bejelentettem, én nem társadalmi 
megbízatású polgármesterként vállalom és kívánom tenni ezt a feladatot. Ismertetem az 
idevonatkozó jogszabályi lehetőséget. A jogszabály az államtitkári illetményekből 
eredezteti a különböző illetményi besorolásokat. A polgármesternél ez a megyei jogú 
város polgármesterének az illetményéből indul, ami 673.090 Ft. Ezt bontja le 500 fő alatti, 
501-1500, 1501-10000, 10000-30000, és 30000 fő felettire. Esetünkben az 501 és 1500 fő 
közötti lakosságszámú településnél a főállású polgármester illetménye 299.151 Ft. A 
jogszabály úgy szól, hogy a lakosságszámot kell alapul venni, e törvény alkalmazásában a 
lakosságszám azon személyek száma, akiknek a polgárok személyi és lakcímadatait 
tartalmazó nyilvántartásban szereplő lakóhelye, lakóhelye híján tartózkodási helye, az 
adott település közigazgatási területén található, vagy akiknek a lakóhelye csak az adott 
település megnevezését tartalmazza. Az időpont tekintetében pedig a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek általános választása évének január elsejei lakosságszáma 
az irányadó. Ez pedig Ambrózfalva esetében 517 fő, tehát az 501-1500 fő közé esik. A 
költségtérítés pedig szintén fix összeg, ennek az összegnek a 15%-a. Ez pedig 44.873 Ft. 
Ezt a két összeget kell a testületnek határozattal megállapítania. Aki egyetért az 
illetményem meghatározásával, az kérem, szavazzon. Köszönöm.  
 
A képviselőtestület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

Tárgy: Polgármester illetményének megállapítása 
 

99/2015. (X.29.) 
H A T Á R O Z A T 

 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete Csirik László 
polgármester illetményét 2015. október 18. napjától kezdődő hatállyal 299.151 
Ft/hó összegben állapítja meg. 
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Csirik László polgármester – Aki egyetért a költségtérítésem meghatározásával, az kérem, 
szavazzon. 
 
A képviselőtestület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

Tárgy: Polgármester költségtérítésének meghatározása 
 

100/2015. (X.29.) 
H A T Á R O Z A T 

 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete Csirik László 
polgármester költségtérítését 2015. október 18. napjától kezdődő hatállyal 44.873 
Ft/hó összegben állapítja meg. 

 
8. Napirend pont: Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének 
megállapítása 
 
Csirik László polgármester – Most nekem, mint polgármesternek kell tennem javaslatot az 
alpolgármester illetményére. Ismertetem az idevonatkozó jogszabályt. A társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíjáról Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
törvény 80.§ (2) bekezdése rendelkezik. E szerint a társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíját a képviselőtestület a társadalmi megbízatású polgármester 
tiszteletdíja 70-90 %-a közötti összegben állapítja meg, melynek egészéről vagy egy 
meghatározott részéről a képviselőtestülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 
A társadalmi megbízatású polgármester illetménye a főállásúnak az 50 %-a, ez 149.576 
Ft, ennek a 70%-a 104.703 Ft, a 90%-a pedig 134.618 Ft. Tehát e két összeg között 
mozoghatunk. A jogszabály szerint egy részéről vagy egészéről írásbeli nyilatkozatával 
lemondhat az alpolgármester, de hogy le tudjon mondani, a testületnek előtte meg kell 
állapítani a tiszteletdíját, mert másképp nem tud lemondani róla. Én a kevesebb összeget 
javasolnám, a 104.703 Ft-ot. Hozzáteszem, hogy előzőleg nekem, mint  
alpolgármesternek 26.176 Ft tiszteletdíjam volt, mivel annak 75 %-ról én lemondtam. Aki 
egyetért azzal, hogy az alpolgármester tiszteletdíja 70 %-os mértékben legyen 
megállapítva, azaz 104.703 Ft/hó összegben, az kérem, szavazzon. Köszönöm.  
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Tárgy: Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 

101/2015. (X.29.) 
H A T Á R O Z A T 

 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete Borka Eleonóra 
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2015. október 29. napjától 
kezdődő hatállyal 104.703 Ft/hó összegben állapítja meg. 

 
Borka Eleonóra alpolgármester – Reagálnék rá, nagyon aránytalan a tiszteletdíj mértéke. 
Én így bejelentem most, hogy az előbb megállapított tiszteletdíjam 75 %-áról lemondok, 
melyet írásban is megteszek. Kérem, hogy ezt a képviselőtestület fogadja el, tehát csak a 
tiszteletdíjam 25%-ára tartok igényt, ami 26.176 Ft. 
 
(A lemondó nyilatkozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Csirik László polgármester – Aki egyetért az alpolgármester bejelenésével, az kérem, 
szavazzon. Köszönöm, egyhangú. 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Tárgy: Alpolgármesternek a tiszteletdíjáról részben történő lemondásának 
elfogadása, illetve tiszteletdíjának megállapítása 
 

102/2015. (X.29.) 
H A T Á R O Z A T 

 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete tudomásul vette, hogy 
Borka Eleonóra alpolgármester a 101/2015.(X.29.) számú határozatban foglalt 
104.703 Ft-ban megállapított tiszteletdíjának 75 %-áról lemond, így - az 
alpolgármester akaratával egyezően - tiszteletdíját 2015. október 29. napjától 
kezdődő hatállyal 26.176 Ft/hó összegben állapítja meg. 

 
Csirik László polgármester – Ennek a tiszteletdíjnak a 15 %-a 3.926 Ft, ami a 
költségtérítés törvény általi összegét jelenti. Aki egyetért ezzel, az kérem, szavazzon. 
Köszönöm egyhangú. 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Tárgy: Alpolgármester költségtérítésének megállapítása 
 

103/2015. (X.29.) 
H A T Á R O Z A T 

 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete Borka Eleonóra 
társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítését 2015. október 29. napjától 
kezdődő hatállyal 3.926 Ft/hó összegben állapítja meg. 

 
9. Napirend pont: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása 
 
Csirik László polgármester – Az SZMSZ módosítására azért kell, hogy sor kerüljön, mert 
polgármesterként főállásban kívánom ellátni a feladatot az előző polgármesterrel 
ellentétben. Javaslom, hogy emiatt az SZMSZ 10.§-ában lévő szöveg módosítását a 
következő szövegre: „10.§ A képviselőtestület tagjainak száma: 5 fő, 1 fő főállású 
polgármester, és 4 fő képviselő, akik közül 1 fő - a képviselőtestület által választott - 
társadalmi megbízatású alpolgármester. A polgármester, az alpolgármester és a 
képviselők nevét az 1. sz. függelék tartalmazza.”  Tehát az SZMSZ-t most emiatt kell 
módosítani, továbbá annak 1. sz. függeléke tartalmazza a képviselői névsort, a 
bizottságok felsorolását, amelyet aktualizálni szükséges. Két bizottságunk van, az egyik a 
Vagyonnyilatkozatok Kezelésével Megbízott Bizottság, a másik a Közbeszerzési és 
Selejtezési Bizottság. A bizottságoknak a polgármester és az alpolgármester nem lehet 
tagja. Javaslom a bizottságok változatlanul hagyását. - Gondolom, ezzel egyetértetek. 
Látom, igen, köszönöm. Tájékoztatásul elmondom, hogy a Vagyonnyilatkozatok 
Kezelésével Megbízott Bizottság elnöke Farkasné Havrán Ildikó Piroska képviselő, tagja 
pedig Csirik Pál képviselő. A Közbeszerzési és Selejtezési Bizottság elnöke Balogh Mihály 
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képviselő, tagja Csirik Pál képviselő.  Javaslom, hogy a rendelet módosítását az 
elhangzott módosítás alapján fogadja el a testület, köszönöm, egyhangú.   
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestületének 
15/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
7/2014. (VIII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
10. Napirend pont: Egyebek 
 

 Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 
Társulási megállapodásának felülvizsgálata 
 

Csirik László polgármester – A csanádpalotai társulásban 8 önkormányzat vesz részt. A 
Társulási Megállapodás felülvizsgálatát kell elvégezni most novemberig arra vonatkozóan, 
hogy január 1-jétől akarunk-e változtatni. Felmerült a kiválás lehetősége, aszerint, hogy 
Csanádalberti központtal, mint mikrotérség a 4 település újabb társulást hoz létre azon 
feladatokra, amelyet eddig a csanádpalotai társuláson keresztül biztosított. Változott egyes 
feladatok állami finanszírozása. A kiemelten támogatott önkormányzatoknál a szükséges 
lakosságszámot 5.000 főről lecsökkentették 3.000 főre. A 4 település esetében ez az adat 
jelenleg 3.036 lélekszámot jelent. Ha viszont 3.000 fő alá csökken a lakosságszám, nem 
hogy többet kapnánk, hanem az önkormányzatoknak még többet kell hozzátenni a 
működés biztosításához, mint az jelenleg van. Csak megjegyzem, hogy ha mi négyen 
kiválnánk, tekintettel arra, hogy egy közös önkormányzati hivatalhoz tartozunk, nem is 
minősülnénk társulásnak, tehát erre nem kapnánk plusz normatívát.  Ambrózfalvának 
900.000 Ft-ot kell hozzátenni a működéshez évente. Az önkormányzatok polgármesterei 
az egyeztető megbeszélésen végül is úgy döntöttek, az előnyöket és hátrányokat 
figyelembe véve, hogy továbbra is a csanádpalotai társulás keretében kívánják működtetni 
a szociális feladatokat, csak kérték még, hogy a gesztor önkormányzat az 
intézményvezetőt és a tagönkormányzatokat folyamatosan tájékoztassa a pénzügyi 
helyzetről. Kérem a testületet véleményét.  Ha nincs, akkor, aki egyetért a javaslattal, az 
kérem, szavazzon. Köszönöm, egyhangú. 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Tárgy: Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 
Társulási megállapodásának felülvizsgálata 
 
104/2015. (X.29.) 

H A T Á R O Z A T 
 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete a jogszabályban előírt 
kötelezettségének eleget téve 2015. október 31-ig felülvizsgálta a 
családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási módját, 
szervezeti kereteit és a feladatok biztosítására kötött Csanádpalota Térségi 
Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását.  
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A képviselőtestület kijelenti, hogy a társulást 2016. január 1-jétől továbbra is 
fenn kívánja tartani.  
 
Felkéri a képviselőtestület a gesztor önkormányzatot, hogy a jogszabály által 
előírt és a 2016. január 1-jétől való további működéshez szükséges szervezeti 
változások átvezetéséhez szükséges kérelmet 2015. november 30.-áig nyújtsa 
be a Szolgáltatói Nyilvántartásba.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
Értesül: Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati 
Társulás 
 

 Közmeghallgatás idejének meghatározása 
 

Csirik László polgármester –  Közeleg az év vége, így én javaslatom a közmeghallgatás 
idejére december 8.-a, kedd, 17 óra lenne. Kérem a további véleményeteket.   

 
Balogh Mihály képviselő – Nem tudom, akkor részt tudok-e venni rajta, itthon leszek-e?  
 
Farkasné Havrán Ildikó Piroska képviselő – A közmeghallgatáskor a falugondnoknak is 
beszámolási kötelezettsége van. 
 
Csirik Pál képviselő – Nekem a december 7-e, hétfő lenne jó, mert dolgozom akkor 8-án.  
 
Csirik László polgármester – Még éppen időnk van eldönteni az időpontot, ezért javaslom, 
hogy a következő ülésen határozzuk meg a közmeghallgatás idejét.  

 

 Aszfaltozási munkálatoknak lehetősége 
 

Csirik László polgármester – A Drom Aszfalt név ismerősként csenghet. Ambrózfalván a 
Luther és a Bethlen utca felén végeztek, mintegy 1000 m-en munkát. Ők megkerestek a 
tegnapi nap folyamán azzal, most árkedvezménnyel felajánlva szeretnék beépíteni a 
maradék anyagukat, amelynek ára a 4.000 Ft+Áfa helyett 3.000 Ft+Áfa.  Gyorsan dönteni 
kellene, mert közeleg a fagyveszély. Ha pozitívan döntünk, már holnap fel is állnának a 
munkához. A munka abból állna és elképzelés, hogy ahol még nem volt, ott lenne 
kátyúzás, meg a bérlakásnál és az egyháznál lévő bejárókra kerülne aszfalt.  Ennek az 
összköltsége a kiajánlott áron 1.200.000 Ft lenne. Ennek az összegnek volna más helye 
is, mint az óvodánál és a Lukács háznál a tetőcsere. A jelenlegi tető nem jól lett 
megépítve. A tetőcserére két árajánlat volt. Az egyik, a nagyobb összegű, 2.230.000 Ft 
újcseréppel. Az akkori elképzelés a használt cserép volt, ha abból készülne, akkor az 1,2 
m Ft fedezné is a tető cseréjét. Pénzügyesünkkel próbáltunk kalkulálni a rendelkezésre 
álló pénzeszközökkel, és arra a megállapításra jutottunk, - az összeg rendelkezésre áll. 
Úgy hogy ennek az összegnek a kifizetése nem okozna zavart a működésben. Még a 
falugondnoki gépkocsi cseréje miatt a pályázati támogatást nem kaptuk meg. Ennek 
fedezetének egy részét megállapodás formájában, 3 millió Ft-ot kölcsön kaptunk, amit 
vissza kell adnunk, de gondolom, marad még különbözet. És számítunk a – régi nevén – 
ÖNHIKI-re, amelyet nem teljes összegben szoktak megállapítani. Ha a kivitelező minőségi 
munkáját nézem, ami referencia volt, sajnos nem úgy sikerült, mint ahogy az elképzelhető 
lett volna.  Ennek oka, hogy az úthengerük elromlott, a másik úthenger nem olyan nehéz 
volt és később jött. Így meg is látszik az utca burkolatán, hogy nem olyan minőségű lett, 
mint a többi.  
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Farkasné Havrán Ildikó Piroska képviselő – Szerintem az épületet kellene inkább javítani. 
A későbbiekben lesz még lehetőség az útburkolatok javítására. 
 
Csirik Pál képviselő – Az aszfaltozást részemről most hanyagolnám. A jövőben még biztos 
lesz lehetőség aszfaltozásra.   

 
Balogh Mihály képviselő – Azt az 1,2 millió Ft-ot el kell költeni? A tél beállta előtt nem lehet 
már megcsinálni a tetőt, fizikai lehetetlenség. Ha az aszfaltozás mellett döntenék, akkor az 
orvosi rendelőnél a parkolót kellene megcsinálni, meg az óvodánál több helyet kialakítani. 
Van mart aszfalt, az, az alapba jó, és mehetne rá a bitumen.  
 
Csirik László polgármester – Nem kell elkölteni ezt a pénzt, akármilyen célra el lehet 
használni.   
 
Farkasné Havrán Ildikó Piroska képviselő – A lelkészlak felől lehetne még az óvodai 
parkolót bővíteni.   

 
Csirik László polgármester – Az óvodai és az orvosi rendelő parkolójának bővítése fagyos 
időben is végezhető. Alapot tudunk csinálni, és reméljük jövőre lesz lehetőség lefedni, 
mint az óvoda előtt.  Az önkormányzati bérlakásoknál egy kazánt kell cserélni, mivel a 
lakások szigetelése rossz, a tetőnél szökik a meleg. Állandóan mennek a kazánok, így 
túlfűtenek. 2 kazán már elromlott korábban, most egy van, amit szintén cserélni kell. Van 
tehát helye a pénznek. Akkor az elhangzottak alapján javaslom, hogy ne éljünk most az 
aszfaltozási lehetőséggel, melyben kérem a döntéseteket. 5 igen, köszönöm.    
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Tárgy: Aszfaltozási munkára adott ajánlat elvetése. 
 
105/2015. (X.29.) 

H A T Á R O Z A T 
 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete nem kíván élni a Drom 
Aszfalt Kft. aszfaltozási munkára tett ajánlatával.  
 
Felelős: polgármester a kiértesítésre 
Határidő: azonnal 

 
Csirik László polgármester – Értesíteni fogom a vállalkozót.  

 

 Kert ingatlan vásárlási igény 
 

Csirik László polgármester – Nagy Lajos helyi lakos önkormányzati kertet bérelt, most 
viszont bejelentette, hogy szeretné azt a dupla területet megvásárolni, ami a Petőfi 
utcában van, és mintegy 4.000 m2 területű.  A közmunkaprogram keretében 3,1 ha 
területet művelünk, ami saját, illetve bérelt területekből áll. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi 
rendelkezésre álló eszközökkel, és emberi összetétellel elegendő ez a terület. Nem kell 
több terület nekünk. Egy másik lakos is felajánlaná a portáját művelésre. Most abban 
kellene dönteni, hogy a kérelmező használhassa-e tovább a portát, vagy adjuk el neki, 
vagy használja azt az önkormányzat. Én javaslom, ne adjuk el és az eddigi bérlő, azaz a 
kérelmező művelje azt tovább, vagy az ügyre vissza lehet térni később. 
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Farkasné Havrán Ildikó Piroska képviselő – Ezzel eltérő a véleményem. Úgy gondolom, 
eladhatjuk a portát, mely után a későbbiekben befolyik a kommunális adó. A 
közmunkásoknak elegendő a terület, és ha még el is mennek a kieső létszámot pótolni 
kell.  

 
Borka Eleonóra polgármester – Ne kerüljön eladásra a porta. A közmunkásoknál nagyobb 
munkafegyelmet lehetne teremteni. Az eladásra fél év múlva is vissza lehet térni. 
 
Csirik László polgármester – Földet eladni év végén szoktak. A kérelmező állatokat tart, 
hosszú távon gondolkodik, így nem szerencsés visszatérni rá. Lucernával szeretné 
bevetni a területet. A közmunkaprogramban létszámarányosan kapjuk a dologi kiadásra is 
a fedezetet. Ha nincs felöltve a létszám, vissza kell fizetni. A 28 főből 6 fő ment a 
gumigyárba dolgozni. Ennek örülök, mert nem ezt a csekély fizetést kapja a dolgozó, 
hanem a háromszorosát, ami meglátszik a családokon, az életkörülményeiken. Másrészt 
viszont a várólistán hígul a csapat összetétele, ha mondhatom így. A gumigyárba is 
megszűrik, kiket vesznek fel. Nem akarok senkit megszólni, de közöttünk egyre kevesebb 
a szorgalmas ember. 
 
Balogh Mihály képviselő – Javaslom, 5 évre hosszabbítsuk meg a földhasználatot és 
kössük meg a szerződést, vagy adjuk el.  
 
Farkasné Havrán Ildikó Piroska képviselő – Ha az önkormányzat művelné, akkor már 
ekkora területtel nem bírna el.  
 
Csirik László polgármester – A bérleti díj jelenleg 2 Ft/m2. A korábban kialakult helyi 
eladási ár 30 Ft/m2.  Akkor, ha egyetértetek, felhatalmazást kérek, hogy a telek 
eladásának ügyében tárgyaljak a jelenlegi bérlővel, és 140.000 Ft-os vételi ajánlatot 
tegyek a 147-es hrsz-ú ingatlanra. Kérem, szavazzatok. Köszönöm, egyhangú. 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 Tárgy: Ambrózfalva, 147-es hrsz-ú belterületi telek értékesítési szándéka  
 
106/2015. (X.29.) 

H A T Á R O Z A T 
 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete kinyilvánítja, hogy az 
Ambrózfalva 147 hrsz-ú, 4016 m2 területű kivett beépítetlen területet el kívánja 
adni 140.000 Ft árért. 
Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat 
ebből kifolyólag Nagy Lajos István Ambrózfalva, Petőfi u. 22. sz. alatti lakossal.   
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
Csirik László polgármester – Értesítem a kérelmezőt a testület szándékáról.  

 

 Rekultivált hulladék lerakó utógondozási feladatai   
 
Csirik László polgármester –  A volt hulladéklerakó utógondozási feladatainak elvégzésére 
vállalkozótól árajánlat érkezett, ami évi 91.000 Ft. Ennyibe kerülne az önkormányzatnak.  
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Farkasné Havrán Ildikó Piroska képviselő – A DAREH Társulás és a Településtisztasági 
Kft. között kialakult konfliktus helyzet van. Úgy tudom, hogy a pályázati támogatásban 
benne volt, hogy vállalják az utógondozási feladatokat. 

 
Csirik László polgármester – A DAREH több átalakuláson ment keresztül, az új rendszert 
szeretnék január 1-jétől bevezetni. Jogi hercehurcájuk van egyenlőre a szolgáltatókkal. 41 
településen volt rekultiváció. A projekt összege miatt folyik a közbeszerzés, ami miatt 
késésben van a Társulás. Szerintem napoljuk el a vállalkozó árajánlatának megvitatását. 
A DAREH csak Áfa-s áron tudná végezni a fenntartást, ami biztos többe kerülne, mint az 
egyéni vállalkozóétól, aki alanyi adómentesen tudja elvégezni a feladatot. 
 
Jelenlévők egyetértenek azzal, hogy elnapolják a témát. 
 
Csirik Pál képviselő – Más, a földkupacok mikor kerülnek elhordásra az utak mellől? 
 
Csirik László polgármester – Közbeszólt az esős időszak és az, hogy a traktor elromlott. 
Néhány lakó, aki jobb érzésű, megcsinálta, elhordta, elegyengette a földet. Néhány napon 
belül elhordjuk a földet, de a jövő héten biztos.  A Négy Határ Kft. segít a gépi munkában a 
föld felrakásánál.  Hozzáteszem, még a járdalap lerakása is félbe van, mely munkát még 
folytatjuk. A közmunkások haladnak a munkafázissal, ahogy az elvárható, de ott kell lenni 
mellettük. Ha másnak nincs bejelenteni valója, akkor a testületi ülésünk végére értünk, 
köszönöm szépen mindenkinek a megjelenést.  
 
 

Kmft. 
 
 

 
 
 Csirik László  Dr. Sarkadi Péter  
 polgármester jegyző 
 
 
 
 

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


