
1 

 

,J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestületének 
2015. december hó 8. napján megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. 
 

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

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

 Csirik Pál képviselő 
 Farkasné Havrán Ildikó Piroska képviselő 
 

Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Sarkadi Péter jegyző 
 

Csirik László polgármester – Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a megjelent lakosságot, 
külön köszöntöm dr. Neparáczki László rendőr alezredest, a Makói Rendőrkapitányság 
Közlekedési Osztályának vezetőjét, Csordás rendőr zászlóst a Pitvarosi Rendőrőrs 
részéről, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, a képviselőtestületet tagjait és a 
jegyző urat. Megállapítom, testületünk határozatképes. Először a jegyzőkönyv-
hitelesítőkre tennék javaslatot. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Borka Eleonóra 
alpolgármestert és Farkasné Havrán Ildikó Piroska képviselőt, amennyiben azt 
elfogadjátok. Köszönöm. Aki egyetért vele, kérem, szavazzon, egyhangú. 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 
 

137/2015. (XII.08.) 
H A T Á R O Z A T 

 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete jegyzőkönyv 
hitelesítőnek Borka Eleonóra alpolgármestert és Farkasné Havrán Ildikó Piroska 
képviselőt jelölte ki. 

 
Csirik László polgármester – A napirendi pontok elfogadása következik. Aki egyetért a 
kiküldött napirendi javaslattal, kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm. 5 igen, egyhangú. 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Tárgy: Napirend elfogadása 
 
138/2015. (XII.08.) 

H A T Á R O Z A T 
 

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

 
1. Tájékoztató a Pitvarosi Rendőrőrs munkájáról 
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2. Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról – benne: 
tájékoztató az adóztatásról, adóbevételek alakulása -, a 2016. évre 
vonatkozó tervek  

3. Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2015. évi munkájáról 
4. A 2016. évre vonatkozó Belső Ellenőrzési Terv elfogadása 
5. Egyebek 

 

1. Napirend pont: Tájékoztató a Pitvarosi Rendőrőrs munkájáról 
 
Csirik László polgármester – A településünkön nincsenek problémák és  rendőrségi ügyek. 
E tekintetében az alezredes úrnak van-e kiegészíteni valója?  
 
Dr. Neparáczki László r.alezredes – A Makói Rendőrkapitányság Közlekedési Osztályát 
vezetem jelenleg. 1990-ben szereltem fel, mint rendőrnyomozó. Kezdetben bűnügyesként, 
most a közlekedésben van tapasztalatom.  Kiválóan vizsgázott a Pitvarosi Rendőrőrs, 
munkájuk jónak mondható. Minimális az esetek száma, ami biztonságérzetet ad a 
lakosságnak, és ez nagy érték a mai világunkban. Nap, mint nap azonban meg kell ezért 
küzdeni. 15 elfogás és 40 előállításuk volt rendőreinknek. 55 főt előállítani nem kis feladat, 
ami azt jelenti, hogy hetente szűrik ki ezeket a személyeket. 316 volt a helyszíni bírságok 
száma. Figyelmeztetnek elsősorban, de súlyosabb esetben szankciót szabnak ki. Ez éves 
átlagban napi egy büntetést jelent. 21 különböző feljelentés volt.  Az országos 
rendőrfőkapitány meghirdette, hogy minden községet biztonságossá kell tenni. A  
bevezetett 19/24-es program arról szól, hogy a 19 megyében 24 órán keresztül szolgálat 
van. Túlórába visszafoglalkoztatják a rendőröket erre a feladatra. Minden kistelepülésen 
meg kell jelenni a rendőröknek. A munkánknak 3 fő területe van a közrend, a közlekedés 
és bűnügyi szakterület. Az igazgatásrendészet kistelepüléseken nem jelentkezik. 2014-
ben nem volt baleset a körzetben. A 43-as főközlekedési út nagyon leterhelt volt. 2007-től, 
amikor Románia csatlakozott az Eu-hoz, megindult a gazdasági forgalom. Körülbelül 9,5-
10 millió fő átmegy a nagylaki határátkelőhelyen és 2,5-3 millióra tehető az autók száma. 
Nem hogy nőtt a belesetek száma emiatt, hanem inkább csökkent. 22-25 sérüléssel járó 
baleset volt a kistérségben. A bűnügyi rész tekintetében elmondom, hogy 2013-ban 31 
bűneset volt, míg 2014-ben ez a szám 6 volt csupán, ami 80 %-os csökkenést jelent. 
2013-ban 18 kiemelt eset volt, ezzel szemben 2014-ben 1 volt. Ezek lopás könnyű testi 
sértés és garázdaság voltak. A nyomozás eredményessége nagyfokú javulást mutat itt, 
míg az országos átlag 2013-ban csak 50 %-os volt. A 25 bűnügyből 6 esetben történt 
eljárás megszüntetés, ami 75 %-os javulást mutat. Az eredményességet csak közösen 
tudjuk elérni, a polgárőrök segítségével, az önkormányzat hozzáállásával és a lakosság 
közreműködésével. Ha valakinek van gondja, forduljon bizalommal a munkatársaimhoz. 
 
Nagy György Lajos lakos – Hová kell fordulni, hogy zebra legyen felfestve az iskolánál? 
 
Dr. Neparáczki László r.alezredes – Két féle útjaink vannak, a közutak, amelyek államilag 
fenntartottak és a településeken áthaladó utak, amelyek településeket kötnek össze.  Az 
önkormányzati utak, általában aszfalttal burkolt mellékutak a településen. A gyalogátkelő 
kiépítésének, engedélyeztetésének szigorú szabályai vannak, meg kell világítani azokat, 
és állami utak mentén vannak elhelyezve, tehát a közútkezelőhöz kell fordulni.   
 
Csirik László polgármester – A településen teherforgalom is átvonul, általában orosházi 
üzemek nagy autói mennek a határra. A települést jelző táblánál 40 km-es 
sebességkorlátozó tábla van elhelyezve emiatt. Lehetne felmérést készíteni ezen 
gépjárművek számáról, főleg este. Csanádpalota és Tótkomlós út viszonylatában 
útfelújítást ígértek. Ha jobb lesz az út, annak részben örülünk, de félő, hogy a kamionosok 
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jobban döngetnek majd azon. Nem tudom, a korlátozó táblán kívül lehet-e valami hatást 
még elérni? 
 
Dr. Neparáczki László r.alezredes – Új fix traffipaxok kerültek kihelyezésre a térségben 
több helyen. Vannak nem fix, hanem mobil traffipaxok is, de ezek helyét előzetesen fel kell 
mérni a tekintetben, hogy az jól tudjon működni, és GPS koordinátával meg kell határozni 
a pontos helyét, és hogy mikor hol mér. 
 
Csirik Pál képviselő – Örülök a fokozott rendőri jelenlétnek a településen.  
 
Borka Eleonóra alpolgármester – Megköszönöm a rendőrség munkáját, mellyel növelik a 
biztonságérzetünket. 
 
Csirik László polgármester – Én is megköszönöm a rendőrség munkáját, az alezredes úr 
kiegészítését és jelenlétükkel megtisztelték ülésünket. Aki egyetért a rendőri munkáról 
szóló tájékoztatóval, kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm. 5 igen, egyhangú. 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Tárgy: Pitvarosi Rendőrőrs 2014. évi tájékoztatójának elfogadása 
 

139/2015. (XII.08.) 
H A T Á R O Z A T 

 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete Község 
Önkormányzati Képviselőtestülete a Pitvarosi Rendőrőrs 2014. évi 
munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja. 
 

2. Napirend pont: Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról – benne: 
tájékoztató az adóztatásról, adóbevételek alakulása -, a 2016. évre vonatkozó tervek  

Csirik László polgármester – Júliusban elveszítettük a polgármesterünket, Perleczki 
Béláné Ica néni júliusban elhunyt, és ezt követően így a település jelentős változáson 
ment át. Döccent ugyan a kerék, voltak akadályok, melyből hátrány keletkezett a 
településen. 4 hónapon keresztül a főállásom mellett próbáltam helytállni az 
önkormányzati munkában, több-kevesebb sikerrel. Egy nagy területünk van, amivel az 
önkormányzat foglalkozik, ez a közmunkaprogram. 2 féle mintaprogramban veszünk részt, 
a mezőgazdaságiban és a belterületi utak és járdák karbantartásában. 14-14 főt 
foglalkoztatunk 8 órás munkaidőben.  Ennek költségeit az állam fedezi. 3 fő hosszú távú 
foglalkoztatásban vesz rész REHAB-osként, akik 4 órában tudnak dolgozni. Ezeknek az 
embereknek a hozzáállása, eredményessége hasonló a más településekéhez. Úgy 
gondolom, azért látható a munkájuk a településen. A mezőgazdasági programban csak 
belterületi földeken gazdálkodunk, összesen 3,1 ha-on. Ezek saját vagy bérelt kertek. 
Bízom benne, hogy jövőre eredményesebben tudunk majd termelni. 2000 m2-en a 
kukoricából 14 q volt a termés. Jó volt a termés mennyisége a cirokból és az őszi árpából 
is. Ebből 620.000 Ft  volt a bevétel, és  emellett 75.000 Ft értékű árú ment a konyhára. Kis 
mennyiségű cirkot hagytunk seprűkészítési célra, amihez van egy gép. Ami jobban 
sikerülhetett volna, az a krumplitermés. Bebizonyosodott, a vetőmagra nem szabad 
spórolni, és öntözni is kellett volna a szárazság miatt, ami viszont drága lett volna. A 
vöröshagymát 60 Ft-os kilogrammonkénti egységáron tudtuk eladni. Sok közüle felment 
bördőbe. Nem győztük a kerteket csinálni, gyomosak lettek a területek. Nem szabad 
hagyni ezt a jövőben, vissza kell fogni a gazt még májusban. Az idén vásároltunk használt 
MTZ gépet, új tárcsát és használt ekét. Ezek a munkaprogram keretében befolyt pénzből 
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kerültek megvásárlásra, amit vissza kell egyébként is forgatni.  A következő évi terveink 
között szerepel egy 120 m2-es fólia létrehozása. 1 km-es szakaszon a Luther utca és a 
Bethlen utcán pályázatból aszfaltos út készült el, illetve még elkészült kb. 250 méternyi 
járdaszakasz. A járdáknál újrarakás és pótlás is volt. Jövőre is hasonló az elképzelésünk e 
vonatkozásban. Tervünk, hogy a Petőfi utca elülső felén foltozással kijavítjuk a burkolatot 
és az, hogy a fő utcánkon a bérlakások előtt a járda térburkolással kerülne 
megvalósításra, a mai kornak megfelelően, mivel háromféle burkolás van ott jelenleg. 2 
kocsibejárót kellene még megcsinálni a tej automatánál.  Foglalkoztattunk még 2 nyári 
diákmunkást 6 órában, akik az oviban, illetve a hivatalban dolgoztak és segítették a 
munkánkat. Az ivóvízminőség-javító program lassan abba a fázisába ér, hogy elindul a 
tiszta vízszolgáltatás a nagyéri kútból. Ostobaság volt a víztisztító konténer elhelyezése, 
az nincs kihasználva.  Erre 1.920.000 Ft-ot kaptunk az államtól. Az aszfaltos út 
megépítéséhez 2.133.000 Ft önerőt kellett hozzáadni.  Az Áchim utcán 2,5 millió Ft-ért 
történt még aszfaltos burkolat felújítás, ami nem úgy készült el, ahogy azt gondoltam, de 
ennél rosszabb utunk ne legyen soha. A falugondnoki kocsi kicserélésre került ez évben 
egy sikeres pályázatnak köszönhetően. 7.730 e Ft+áfa összegbe került, amit csökkentett a 
régi autó eladási árából befolyt összeg. Az Áfa összegét a régi kocsi értékesítéséből 
fedeztük. Fullos gépkocsit kaptunk. Szociális tűzifa pályázatunk, ami sikeres volt. Ennek 
köszönhetően 56 eredeti m3 fához jutunk, ami 996.000 Ft támogatást jelent. Plusz önerő is 
kell hozzá, amit a szállítási díjra kell költeni. Sajnos a mezőhegyesi erdőből idén már nem 
kapunk fát erre a célra. A szegedi erdőgazdaságnál tudunk fát lekötni, amelyet január 
végén, rosszabb esetben február elején szállítanak, és osztjuk azt ki. Úgy tudom, most a 
nagymágocsi erdőből lesz kitermelve a fa. Januárban leadhatják igényeiket az arra 
rászoruló lakók. Az adóbevételek alakulásából megállapítható, hogy a lakosság 
adómorálja nem változott. Tavaly is 4 millió Ft körüli volt a hátralék ilyenkor, ami most is 
annyi a 3 adónemből összesen. A gépjárműadóból 40 % itt marad, 60 %-a megy az állam 
felé.  Úgy látom az 5 évnél régebbi adók behajtására nem sok esélyünk van. Ezek az 
adóhátralékosok elköltöztek, romos az ingatlanuk. A korábban általunk megbízott ügyvéd 
elkezdte behajtani az adóhátralékokat, de annak eredménye nem igazán volt. December 
végével felbontjuk a szerződést vele, és majd eseti megbízással gondoskodunk a jogi 
ügyek rendezésére. A 4 millió Ft hátralék azért sok pénz. Ezzel lehetne kezdeni valamit az 
önkormányzatnak, amennyiben az befolyna. A 2016. évi teveink között szerepel 
hasonlóképpen a közmunkaprogram megvalósítása, és további utak felújítása. Pályázni a 
területi operatív programon belül lehet. A TOP-os pályázat keretében szeretnék 
megvalósítani további út aszfaltozását, az orvosi rendelő és az óvoda felújítását, 
energetikai korszerűsítéseiket, nyílászáró cseréjét, fűtéskorszerűsítést. Jó példák vannak 
erre, pl. Pitvaroson, ahol napelem, napkollektor felhasználásával kiváltották a gázt.  Ennyit 
szerettem volna elmondani. Kérem a kérdéseket, hozzászólásokat.  
 
Farkasné Havrán Ildikó Piroska képviselő - Egészséges ivóvizünk valóban akkor lesz, ha a 
hálózatot is kicserélik. A későbbiekben a konténertől hogyan szabadulhatunk meg? A 
közmunkaprogramban azok dolgozzanak, akik akarnak is dolgozni a brigádokba 
eredményesen.   
 
Nagy György Lajos lakos – Helyben legyenek a testületi ülések, ne együttes üléseket 
tartsatok, mert így a lakosság el tudna jönni azokra.  
 
Csirik László polgármester – Jöhet akármilyen víz, ha hálózat rossz állapotban van. A 
Makói Víziközmű Társulás szolgáltatott, ami feloszlott, a tulajdonrészünk ott maradt, amit 
most Makó városa kivásárolt tőlünk. Ők mind a 16 település tulajdonrészét megvásárolták. 
Mi kb. 1,5 millió Ft-ot kapunk ezért. A békéscsabai központú Alföldvíz szolgáltat jelenleg.   
A konténer pénzpocsékolás, alig használják, sok áramot fogyaszt és vizet. Bízom benne, 
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hogy rövidesen megoldódik a helyzete. Arzénmentes lesz az ivóvizünk, bár a generációk 
is ezt fogyasztották. A közmunkaprogramra adott az állományi létszám, akik cserélődnek, 
és nem nagyon válogathatunk. Van egy-két ember, akinek rossz a munkamorálja, és 
elviheti a többit.  Szeretném azt, hogy visszavezessük a heti munkamegbeszélés.  Ebben 
az évben több volt az együttes ülés, mint korábban, mert vannak közös dolgaink, ami mind 
a 4 települést érinti. Ilyenek például a társulási ügyek. Legtöbbször Csanádalbertin 
üléseztünk, 2 esetben pedig Nagyéren voltunk az együttes ülés alkalmával. Ezen 
alkalmakkor elvégeztük, illetve természetesen döntöttünk a saját önkormányzat határidős 
feladatairól is. Februárban fogadjuk el az éves munkatervünket, ami ismert a lakosság 
előtt, illetve a testületi meghívókat minden alkalomkor kitesszük.  
 
Dr. Sarkadi Péter jegyző – Az Alföldvíz Zrt. kötelessége a szolgáltatás mellett a 
gerincvezeték és hálózat karbantartása, javítása. Kifejezetten a lakosságot érintő 
napirendek itt vannak a településen megtárgyalva. Sűrű a jogszabályi változás, amelyből 
adódóan új rendeleteket kell hozni. Ha 4 felé lennének az ülések, az rengeteg munka és 
idő. Rövidek a határidők erre.  Javaslom a testületnek, inkább többször tartson lakossági 
fórumot. Az ülés a testület munkája, azon a lakosság részt vehet ugyan, de az írásos 
előterjesztésekből nem igazán érti a lakosság, hogy miről is van szó. 
 
Nagy György Lajos – Nem értek egyet ezzel. Legyen fórum akkor negyedévente.  
 
Csirik Pál képviselő – Valóban lehetne több fórumot tartanunk a lakosságnak. 
 
Csirik László polgármester – Munkamegbeszélést tartunk a testületi ülések mellett. 
December 31-ig a honlap is elkészül, amely kötelező dolog. Azon elérhetőek lesznek 
mindenki számára a testületi anyagok, és a lakosságot érintő információk.  
 
Balogh Mihály képviselő – A közmunkaprogram végzésére tervet kell készíteni. Tudjuk ez 
egy kiegészítő foglalkoztatást helyettesítő forma, de azért valamit le kellene tenni az 
asztalra. Az a 31 fő sok munkát el tud végezni, ha akarna. Az orvosi rendelőnél 3-as 
parkolót építsünk. A lakatlan ingatlanok előtt a közterületeket is rendbe kell tenni, akár a 
közmunkaprogram keretében. A mezőgazdasági munkáknál is nehéz a helyzet, a 
fegyelem, ott is rendet kell csinálni. Az adóval kapcsolatban szomorú tény, hogy a 
kommunális adót nehéz behajtani. Felszólító levelet szoktunk az adósoknak küldeni?  
Mindenkinek kötelessége lenne azt befizetni.  
 
Csirik László polgármester – Jó gondolat az, hogy tervezni kell a közmunkát előre. 
Ütemezni kell a feladatokat. Van mit javítani ezen a téren. Óvodánál is még kicsi a parkoló 
mennyisége. A közmunkásoknál folyamatosan cserélődik az állomány. 5-6 ember most is 
jönne dolgozni, de meg van a keretünk. Hígul a társulat, amin javítani próbálunk. A jobbak 
szerencsére el tudnak helyezkedni. A gazt kapálással meg kell fogni még májusban.  
 
Csirik Jánosné lakos: Legyen ott a munkavezető közöttük és mutassa meg, mit kell 
csinálniuk, mert sok esetben a közmunkások még a gazt sem tudják megkülönböztetni a 
kultúrnövénytől.  
   
Csirik László polgármester – Legyen békesség a faluba, ez a cél. Sajnos más településen 
is ez a helyzet a közmunkásokkal.  Ha nincs más kérdés, hozzászólás, kérem, fogadjátok 
el a tájékoztatómat.  Aki egyetért, kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm. 5 igen, egyhangú. 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása 
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Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete a polgármester 
tájékoztatóját az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról – benne: 
tájékoztató az adóztatásról, adóbevételek alakulása -, és a 2016. évre 
vonatkozó tervekről elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
3. Napirend pont: Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2015. évi munkájáról 

Csirik László polgármester – Átadom a szót Kemenczei István Zsolt falugondnoknak, akit 
az idén választottunk meg a pályázók közül falugondnoknak, hogy tartsa meg 
beszámolóját.  
 
Kemenczei István Zsolt falugondnok – Felolvassa az írásos beszámolót… 
 
(A Falugondnoki Szolgálat beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
Csirik László polgármester – Az alpolgármester asszony is ezt a feladatot csinálta sok 
éven keresztül, van tapasztalata. Kérem, hogy segítse az új falugondnokunk szakmai 
munkáját. 
 
Borka Eleonóra alpolgármester – 17 évet dolgoztam ebben a szakmában, segítek 
természetesen. Örülök, és a lakók is, hogy az óföldeáki tésztaüzemmel ismét felvették a 
kapcsolatot a jó minőségű tészta beszerzésére.  
 
Farkasné Havrán Ildikó Piroska képviselő – Megköszönöm a gyermekek és a szülők 
nevében is, hogy kihozza a falugondnoki kocsi a gyógytestnevelőt.   
 
Csirik László polgármester – Ha nincs további hozzászólás, akkor, aki egyetért a 
falugondnoki beszámoló elfogadásával, kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm. 5 igen, 
egyhangú. 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Tárgy: Falugondnoki Szolgálat 2015. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása 
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Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Falugondnoki 
Szolgálat 2015. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
4. Napirend pont: A 2016. évre vonatkozó Belső Ellenőrzési Terv elfogadása 
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Csirik László polgármester – Kötelező feladatunk a belső ellenőrzési terv elfogadása, 
amely a Makói Kistérségi Társulás keretében működik. Furcsának vélem, hogy először a 
Társulási Tanács fogadta el a belső ellenőrzési tervet, nem a hozzátartozó települések 
döntöttek előbb, de ennek ellenére javaslom, hogy fogadjuk el azt mi is. Aki egyetért, 
kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm. 5 igen, egyhangú. 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Tárgy: A 2016. évre vonatkozó Belső Ellenőrzési Terv elfogadása 
 

142/2015. (XII.08.) 
H A T Á R O Z A T 

 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Makói Kistérségi 
Belső Ellenőrzés Tervezési tevékenységéről szóló előterjesztést megvitatta.  
A képviselőtestület a Makói Kistérség Többcélú Társuláshoz tartozó helyi, és 
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik, valamint a külső 
szervek – kedvezményezett szervezetek, továbbá a helyi önkormányzat 
többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő társaságok 
gazdálkodásának – tervezett ellenőrzésére összeállított 2016. évi ellenőrzési 
tervet az 1-7. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.  
 
Felelős: Munkaszervezeti feladatot ellátó költségvetési szerv vezetője  
Határidő: Ellenőrzési tervben foglaltak szerint  
Értesül:  Polgármesterek Tanácsa elnöke  
     Polgármesterek Tanácsa tagjai és a Jegyzői Kollégium tagjai  
     Belső Ellenőrzési vezető  

 
5. Napirend pont: Egyebek 
 
Csirik László polgármester – Szeretném még megemlíteni, hogy a kerékpártároló 
áthelyezésre került. Térburkolat lesz a polgármesteri hivatal előtt, és itt a tuják 
akadályozzák a közlekedésben történő kilátást, ezért ki szeretnénk vágni azokat. Terveink 
között szerepel, hogy a hivatal előtt a virágágyások szegéllyel lesznek ellátva. A hivatal 
előtt egy eb kóborol, amelyet már elvitettünk egyszer, de visszajött. Gazdát keresünk neki, 
vagy valamilyen megoldást állatvédő szervezettel. A normatív támogatásból a 
közvilágításnál 800.000 Ft, a szociális keretben 1.200.000 Ft körüli összeg maradt, amit 
javaslok felhasználni. A tavalyi évben ennek a keretnek a terhére karácsony előtt a 
lakosság részére 2000 Ft-ot adtunk, illetve az az évben született gyermeknek 7.000 Ft-ot, 
a szépkorúaknak 5.000 Ft-ot adtunk. Javaslom, most is hasonlóképpen döntsünk.  Ha 
egyetértetek és nincs kérdés, akkor javaslom, hogy a szociális keretünk terhére az idén 
születettek részére 7.000 Ft-ot adjunk. Ez 7 gyermek. A szépkorúak részére 5.000 Ft-ot 
adjunk, ami 20 főt érint, és a többi lakos részére 2.000 Ft-ot lakosonként, ami 1.058.000 Ft 
lenne így. Ennek a pénznek mindenki örülne karácsony előtt. Aki egyetért ezzel, 
kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm. 5 igen, egyhangú. 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Tárgy: Karácsonyi ünnep alkalmával szociális jellegű segély adása  
 

143/2015. (XII.08.) 
H A T Á R O Z A T 
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Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete a karácsonyi 
ünnepek alkalmával - a 2015. december 1-i állapot szerint Ambrózfalván 
lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen Ambrózfalván élő lakosok részére 
2.000 Ft/fő, a szépkorú személyek részére 5.000 Ft/fő, a 2015-ben 
születettek részére 7.000 Ft/fő szociális segély jellegű támogatást ad. 
 
Az összeg a költségvetésben a települési önkormányzatok szociális 
feladatának egyéb támogatása jogcímén rendelkezésre áll. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: bentiek szerint 
Értesül: Közös Hivatal pénzügy 

 

Csirik László polgármester – A tavalyi évben is maradt a közvilágításból több mint 700 Ft-
tunk, amelyből 5 kandelábert  vásároltunk. Most is maradt 800.000 Ft, mint azt említettem. 
Az Edf. Démász Zrt.-vel felvettem a kapcsolatot, és árajánlatot kértem. A megadott 
árajánlatok csak a szolgáltatásokra vonatkoznak, nem a beszerzésre. Lámpatestet kellene 
elhelyezni még a sötétebb helyekre. A víztorony 60 éves, amelyből az országban ezen 
kívül kettő van. Meg kellene világítani azt ismét, meg a templomot is. Ennek fenntartási 
költsége a közvilágításból menne. Jó példa a nagyéri, ahol a középületek LED-es izzókkal 
vannak megvilágítva. A hivatal épületére 10 ilyen izzó kellene, most, hogy fel van újítva a 
homlokzat. Ennek költsége 90.000 Ft körüli összeget tesz ki. Kb. 5.000 Ft/év a költsége a 
10 izzó fogyasztásának, amely az önkormányzatéból menne. Meg kellene vizsgálni 
karácsony előtt, hogy hol vannak még sötét foltok a közterületen.      
 
Farkasné Havrán Ildikó Piroska képviselő – A park sötét, oda még kellene kandeláber. 
 
Csirik László polgármester – Rendben. Akkor döntsünk abban, hogy a közvilágításon 
megmaradt pénzt 800.000 Ft erejéig 2 lámpatest elhelyezésére, a hivatal 
díszkivilágítására, valamint a maradványösszeg erejéig a parkban elhelyezésre kerülő 
kandeláber beszerzésére használja fel.  Aki egyetért, kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm. 
5 igen, egyhangú. 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Tárgy: Közvilágítás fejlesztésének meghatározása 
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Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete a közvilágításra 
kapott feladatfinanszírozásból összesen 800.000 Ft-ért – mely az 
anyagköltséget és a munkadíjat is tartalmazza – 2 lámpatestet szerez be, a 
polgármesteri hivatal épületét díszkivilágítással látja el, valamint a 
fennmaradt összeg erejéig kandelábert vásárol, melyek a park 
megvilágítására fognak szolgálni. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal és folyamatos 
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Csirik László polgármester – Ha másnak nincs bejelenteni valója, akkor a testületi ülésünk 
végére értünk, köszönöm szépen mindenkinek a megjelenést.  
 
 

Kmft. 
 
 

 
 
 Csirik László  Dr. Sarkadi Péter  
 polgármester jegyző 
 
 
 
 

 Borka Eleonóra Farkasné Havrán Ildikó Piroska 

 jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő 


