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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestületének 
2015. november hó 23. napján megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Az ülés helye: Csanádalberti, Önkormányzat nagyterme (6915 Csanádalberti, Fő út 30.)  
 

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

 Farkasné Havrán Ildikó Piroska képviselő 
 

Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Sarkadi Péter jegyző 
 

Csirik László polgármester – Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a megjelenteket a mai 
rendkívüli ülésünkön. Azért itt, Csanádalbertin tartjuk ülésünket, mivel arra az együttes 
ülést követően kerül sor.  Megállapítom, testületünk határozatképes 4 fővel, mivel Csirik 
Pál igazoltan hiányzik. Először a jegyzőkönyv hitelesítőkre tennék javaslatot. 
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Balogh Mihály és Farkasné Havrán Ildikó Piroska 
képviselőket, amennyiben azt elfogadjátok. Köszönöm. Aki egyetért vele, kérem, 
szavazzon, egyhangú. 
 
A képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 
 

115/2015. (XI.23.) 
H A T Á R O Z A T 

 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete jegyzőkönyv 
hitelesítőnek Balogh Mihály és Farkasné Havrán Ildikó Piroska 
képviselőket jelölte ki. 

 
Csirik László polgármester – A napirendi pontok elfogadása következik. Aki egyetért a 
kiküldött meghívó szerinti napirenddel, kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm. 4 igen. 
 
A képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Tárgy: Napirend elfogadása 
 
116/2015. (XI.23.) 

H A T Á R O Z A T 
 

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

 
1. Ambrózfalváért Közalapítvány Kuratóriumába tag megválasztása 
2. Ügyvédi megbízás meghosszabbítása  
3. Rekultivált hulladéklerakó utógondozására szerződéskötés  
4. A helyi nyugdíjasklub támogatása  
5. Egyebek 
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- Pitvaros Község Önkormányzatával megállapodás kötése  
visszatérítendő  kamatmentes támogatás nyújtására  
 

1. Napirend pont: Ambrózfalváért Közalapítvány Kuratóriumába tag megválasztása 

Csirik László polgármester – Perleczki Béláné volt polgármesterünk sajnos elhunyt, aki 
tagja volt a Közalapítványnak. A 2 tag mellé a hiányzó tagot pótolni kell. Eddig a 
polgármester volt a tagja, de ezt nem azért mondom, hogy én legyek a tag. Kérem a 
véleményeteket. 
 
Borka Eleonóra alpolgármester – 2006-ban hozták létre a Közalapítványt, de most már 
önkormányzatoknak nem lehet. Épp ezért egyetértek, hogy a polgármester legyen a tagja, 
mivel így közvetlenül rálát a tevékenységükre, figyelemmel tudja azt kísérni.  
 
Csirik László polgármester – Aki egyetért az elhangzott javaslattal, kézfelnyújtással 
jelezze. Köszönöm. 3 igen, én tartózkodom.  
 
A képviselőtestület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Tárgy: Ambrózfalváért Közalapítvány Kuratóriumába tag megválasztása 

117/2015. (XI.23.) 

H A T Á R O Z A T 
 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete az 
Ambrózfalváért Közalapítvány Kuratóriumába tagnak Csirik László 
polgármestert megválasztja. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
2. Napirend pont: Ügyvédi megbízás meghosszabbítása 

Csirik László polgármester – Dr. Nagy Emese, önkormányzatunk ügyvédje levélben 
jelezte, hogy hamarosan gyermekáldás elé néz, ezért a feladatot egy ideig nem tudja 
ellátni. Ajánlotta dr. Bohács Gábort erre a feladatra. Havi 20.000 Ft a megbízási díja, de 
ha jól tudom, 4 havi díjjal le vagyunk maradva. A gyakorlatból tudom, hogy Pitvaroson egy 
szerződés 40.000 Ft-ba került volna az önkormányzatnak, de mivel úgynevezett 
átalánydíjas szerződése az önkormányzattal, így 20.000 Ft volt, de mivel van az 
önkormányzattal az ügyvédi költség egy eset kapcsán. Én javaslom, hogy a szerződést 
szüntessük meg, mivel az elmúlt 6 hónap alatt nem is volt olyan ügyünk, amelyben kellett 
volna kérni a közreműködését. Ha pedig kell ügyvéd, bárkit megkereshetünk adott 
esetben. A szerződés megszüntetésére november 30.-át javaslom, vagy, ahogy azt a 
megállapodásunk megengedi, illetve az év végével.  
 
Borka Eleonóra alpolgármester – Én is az eseti megbízást javaslom. Általános gyakorlat, 
hogy az ügyvédek például az adásvételi szerződést a vagyoni érték 2 %-ért készítik.  
 
Csirik László polgármester – Aki egyetért azzal, hogy dr. Nagy Emese ügyvédi megbízását 
december 31. napjával szüntessük meg, kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm. 3 igen, 1 
tartózkodás.  
 
A képviselőtestület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
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Tárgy: Ügyvédi megbízás megszüntetése 

118/2015. (XI.23.) 
H A T Á R O Z A T 

 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete dr. Nagy 
Emesével az Ambrózfalva község ügyvédi feladatainak elvégzésére 
kötött megbízási szerződést 2015. december 31. napjával felbontja.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: bentiek szerint 
Értesül: ügyvéd 
    Közös Önkormányzati Hivatal  

 
3. Napirend pont: Rekultivált hulladéklerakó utógondozására szerződéskötés 

Csirik László polgármester – Mivel a DAREH eddig nem tudott ajánlatot adni az 
utógondozási feladatok ellátásra, és az esetleges közbeszerzési eljárásuk idejét 
figyelembe véve, javaslom, hogy a debreceni Kozák János ajánlatát tárgyaljuk meg. Az 
utógondozásról a községi önkormányzatoknak 5 évig kell gondoskodni. Az adott árajánlat, 
mely alanyi adómentes, 90.950 Ft, és ez a díj nem változik az 5 év alatt.  
 
Farkasné Havrán Ildikó Piroska képviselő – Az ajánlatban benne van az, hogy hányszor 
szállnak ki kaszálni? 
 
Balogh Mihály képviselő – Én is arra lettem volna kíváncsi, hogy csak felméréseket 
végeznek-e, vagy a kaszálás is benne van az árajánlatban?  
 
Csirik László polgármester - A kaszálási feladatok ebben nincsenek benne, de ha kell, 
plusz pénzért azt is elvégzik. Úgy gondolom, hogy azt az önkormányzat saját erőből meg 
tudja oldani, ami 2-3 kaszálást jelent éves szinten. A cég csak mintavételi feladatokat, 
laboratóriumi vizsgálatokat, helyszíni méréseket végez, amit ledokumentálnak.  
 
Balogh Mihály képviselő – Akkor így más a helyzet, bár ha a mintavételek díját nézzük, 
amit ők fizetnek, akkor nem sok az ár, mivel én is két mintavételért 60.000 Ft-ot fizetek.  
 
Csirik László polgármester – Aki egyetért azzal, hogy bízzuk meg a debreceni céget az 
utógondozási feladatokkal, az árajánlat alapján, a fenntartási időszak idejére, 
kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm. 4 igen, egyhangú. 
 
A képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Tárgy: Rekultivált hulladéklerakó utógondozására szerződéskötés 

119/2015. (XI.23.) 
H A T Á R O Z A T 

 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete Kozák János 
egyéni vállalkozóval (4025 Debrecen, Iskola utca 3.) az ambrózfalvi 
hulladéklerakó utógondozási feladataira adott árajánlatát elfogadja és 
arra vonatkozóan - a 20/2006.(IV.5.) KvVM rendelet 3. számú 
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melléklet előírásainak megfelelően - vállalkozási szerződést köt 2016. 
január 1-jétől 5 éves fenntartási időszakra.  
 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: bentiek szerint 
Értesül: Megbízott 
    Közös Önkormányzati Hivatal  
 

(A szerződés tervezete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 4. Napirend pont: A helyi nyugdíjasklub támogatása  

Csirik László polgármester – Az Ambrózfalvi Nyugdíjasok Egyesülete elnöke Perleczki 
Béláné volt. Halála után tisztújítás volt, és az ügyészség is kért be iratokat, amelyeket 
kerestünk a családnál is. Azok azonban nem voltak fellelhetők sem ott, sem a hivatalban. 
A bíróság honlapján kiderült, hogy bejegyzett szervezet, megszűntetve ugyan nincs, de 
szükséges rendbe tenni a dolgokat, hogy törvényesen működjenek. A Nyugdíjasok 
Csongrád Megyei Szövetsége felajánlotta, hogy segít előbb 100.000 Ft, majd 40.000 Ft-
ért, és megcsinálja az iratokat. Országos és megyei egyesülethez sem küldte meg az 
egyesület a tagdíj hozzájárulásukat. Ugyan az év végi összejövetelüket meg tudják tartani, 
de ennek ellenére javaslom, hogy 50.000 Ft-tal támogassuk őket, hogy rendben tudjanak 
működni.  

Borka Eleonóra alpolgármester – A nonprofit.hu oldalon néztem, de nem volt fellelhető az 
egyesület. Ezek szerint nem teljesítették a kötelezettségeiket. Nagyéren például ők maguk 
csinálnak mindent. A későbbiekben is lesz költsége az egyesületnek, könyvelés, bank stb., 
ezzel is számolni kell nekik.  

Csirik László polgármester – Az ügyészség is a pénzügyi beszámolót követelte, amit nem 
találtunk. Most mintegy 35 főre tehető a tagság, voltak kilépők. Valóban kell még további 
állandó költségekkel számolni.   

Farkasné Havrán Ildikó Piroska képviselő – Nekik kell előbb eldönteni, hogy hivatalos 
formában akarnak-e működni tovább, avagy sem.  

Csirik László polgármester – Volt, aki elment az egyesületből másik szervezetbe, de 
vannak újbelépők is.  Új vezetőséget választottak, az elnök Nagyné Bólyer Margit lett, és 
Baloghné lett a pénztáros.  

Borka Eleonóra alpolgármester – Így, ha tudjuk, hogy milyen ember áll az egyesület 
mögött, akkor segítsük őket. Baloghné garancia arra, hogy rendesen működnek és 
intéznek majd mindent. 

Balogh Mihály képviselő – Sajnos a tagok összevesztek, valahogy nincs megértés 
közöttük. 

Csirik László polgármester – Közösségfejlesztő programsorozat indult útjára, ahol a civilek 
és önkormányzatok találkoznak. Jó alkalom lesz ez arra, amikor találkozhatunk 
egymással.  

Borka Eleonóra alpolgármester – Miért a facebookról kell megtudnom, hogy egy ilyen 
program lesz holnap Ambrózfalván. Mi képviselők miért nem tudunk róla? A közeljövőben 
kérnénk értesítést minden hasonló eseményről.  
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Farkasné Havrán Ildikó Piroska képviselő – Az értesítéseket kis cetlin a munkások be 
tudják dobálni, valamint plakát formájában az intézményekhez, bolthoz is ki lehet tenni a 
programokat, mert nem mindenki internetezik. 

Csirik László polgármester – Még én is tanulom a dolgokat, és a közművelődési 
feladatokban Jambrich Timi segít, aki heti két nap iskolában van, és könyvtáros is, de 
majd odafigyelünk ezután. Akkor visszatérve, aki egyetért azzal, hogy a nyugdíjasklubot 
50.000 Ft-tal támogassuk, kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm. 4 igen, egyhangú. 
 
A képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Tárgy: Az Ambrózfalvi Nyugdíjasok Egyesületének támogatása  

120/2015. (XI.23.) 

H A T Á R O Z A T 
 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete az 
Ambrózfalvi Nyugdíjasok Egyesületét 50.000 Ft-tal támogatja, mely 
összeg az önkormányzat 2015. évi költségvetésének a civil 
szervezetek támogatása költséghelyen rendelkezésre áll. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
Értesül: Nyugdíjasok Egyesülete 
    Közös Önkormányzati Hivatal  
 

5. Napirend pont: Egyebek 
 

- Pitvaros Község Önkormányzatával megállapodás kötése visszatérítendő 
kamatmentes támogatás nyújtására  

 
Csirik László polgármester – Tájékoztatlak benneteket, hogy a szociális tűzifa csak 
januárra várható, mert hiány van belőle. Továbbá elmondom, hogy a falugondnoki kocsira 
a támogatás összegét megkaptuk hiánytalanul, és Csanádalberti Önkormányzatnak 
visszafizettük a támogatásukat, és a számlánkon van 4,5 millió Ft. Pitvaros község 27 
millió Ft-ot vár még vissza pályázatból, viszont az óvodai társulásba fizetnie kellene, így 
segítségünket kérték. Javaslom, hogy 1,5 millió Ft-ot megállapodás alapján adjunk oda 
kamatmentes támogatásként december 31-ei lejárattal átadott pénzeszközként, a lejárattól 
számított 8 napos határidővel, és rögzítésre kerül a megállapodásban az is, hogy ha addig 
sem érkezik meg Pitvaroshoz a pályázati elszámolásból a több millió Ft-os önerő rész, 
akkor minden további megkérdezés nélkül ugyanilyen tartalommal az átadott pénzeszköz 
2016. április 30.-i határidővel új megállapodás készül.  Van még pénzügyi tartalékunk a 
bérlakásoknál is, a világításnál is, és még az ÖNHIKI-re várunk. Tetőt már nem fogunk 
csinálni az időjárás miatt, annak ellenére, hogy tudjuk, kell majd erre is költeni.   

Farkasné Havrán Ildikó Piroska képviselő – Nem árt, ha marad pénz azért a számlánkon. 
Jelzem az óvoda tetőszerkezete is több helyen lyukas, javításra szorul.  

Csirik László polgármester – A világításnál is maradt pénzünk, amit vissza lehetne 
fordítani a víztorony és a templom megvilágítására.  A támogatással kapcsolatban további 
kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, kérem, kézfelnyújtással jelezzétek, ha 
egyetértéseteket azzal, hogy Pitvaros Község Önkormányzatának 1,5 millió Ft 
visszatérítendő támogatást nyújtsunk megállapodás formájában.  Egyhangú, köszönöm.    

A képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Tárgy: Pitvaros Község Önkormányzatával megállapodás kötése 
visszatérítendő kamatmentes támogatás nyújtására  

121/2015. (XI.23.) 
H A T Á R O Z A T 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete 
megállapodást köt Pitvaros Község Önkormányzatával visszatérítendő 
kamatmentes támogatás nyújtására a jelen jegyzőkönyv mellékletét 
képező tartalommal és feltételekkel.  
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
aláírására.  
 

Felelős: Csirik László polgármester 

Határidő: bentiek szerint 
Értesül: Közös Hivatal Pénzügy  

 
(A megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Csirik László polgármester – Tájékoztatlak továbbá benneteket, hogy az előző ülésen 
felmerült telekvásárlás ügyében a vevő visszalépett szándékától, megváltozott az 
elképzelése, mivel időközben kiderült, hogy az egymás mögött lévő telek egyike le van 
terhelve a bankok által, a másiknál pedig több tulajdonos van. A vevőnek a két telket ezek 
után szándékában áll bérelni, csak megvenni most már nem akarja.  
 
Csirik László polgármester – Ha másnak nincs bejelenteni valója, akkor a rendkívüli 
testületi ülésünk végére értünk, és zárt üléssel folytatjuk munkánkat.  
 

Kmft. 
 
 

 
 
 Csirik László  Dr. Sarkadi Péter  
 polgármester jegyző 
 
 
 
 

 Balogh Mihály  Farkasné Havrán Ildikó Piroska 
 jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő 


