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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestületének 
2015. december hó 14. napján 11 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Az ülés helye: Önkormányzat nagyterme Ambrózfalva, Dózsa György u. 1. 
 

Jelen vannak: Csirik László polgármester 
 Csirik Pál képviselő 

 Farkasné Havrán Ildikó Piroska képviselő 
 

Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Sarkadi Péter jegyző 
 

Csirik László polgármester – Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a megjelent testületi 
tagokat a mai rendkívüli ülésünkön.  Megállapítom, testületünk határozatképes 3 fővel, 
mivel Borka Eleonóra alpolgármester és Balogh Mihály képviselő bejelentette 
távolmaradását, ők igazoltan hiányoznak. Először a jegyzőkönyv hitelesítőkre tennék 
javaslatot. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Csirik Pál és Farkasné Havrán Ildikó 
Piroska képviselőket. Köszönöm. Aki egyetért, kérem, szavazzon, egyhangú. 
 
A képviselőtestület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 
 

145/2015. (XII.14.) 
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. Aki egyetért a 
kiküldött meghívó szerinti napirenddel, kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm. 3 igen. 
 
A képviselőtestület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Tárgy: Napirend elfogadása 
 
146/2015. (XII.14.) 

H A T Á R O Z A T 
 

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

 
1. Szociális bérlakások bérleti szerződésének meghosszabbítása 
2. Nyugdíjas Klub székhelyének engedélyezése 
3. Szociális segélykeret pénzmaradványának felhasználása 
4. Közvilágítási keretösszeg felhasználásáról tájékoztató 
5. Egyebek 

 
1. Napirend pont: Szociális bérlakások bérleti szerződésének meghosszabbítása 
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Csirik László polgármester – A július 30-ai ülésen döntöttünk Kanka Istvánné és 
Osztroluczki Csongor szociális bérlakása ügyében. Mindkettőjük szerződése ez év 
december végén lejár. Az elszámolás megtörtént, rendesen fizetnek a bérlők. Ezért 
javaslom, hogy velük a továbbiakban fél évre kössük meg a szerződést, illetve 
hosszabbítsuk meg azt.  
 
Csirik Pál képviselő – Egyetértek. 
 
Farkasné Havrán Ildikó Piroska képviselő – A szerződések a korábbi kritériumokkal 
legyenek meghosszabbítva.  
 
Csirik László polgármester – Természetesen azonos feltételekkel adnánk oda a lakásokat. 
Aki egyetért az elhangzott javaslattal Kankáné bérlakása ügyében, kézfelnyújtással 
jelezze. Köszönöm. 3 igen.   
 
A képviselőtestület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Tárgy: Önkormányzati bérlakás bérleti szerződésének meghosszabbítása  (Dózsa 
György u. 2/A. 1.) 
 
147/2015. (XII.14.) 

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 2016. június 30.-
ig meghosszabbítja.  
 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 
módosításának aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, és értelem szerint  
Értesül: Kanka Istvánné bérlő 

   Közös Hivatal pénzügy 
 

Csirik László polgármester – Aki egyetért az elhangzott javaslattal Osztroluczki Csongor 
tekintetében is, kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm. 3 igen.   
 
A képviselőtestület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Tárgy: Önkormányzati bérlakás bérleti szerződése (Dózsa Gy. u. 2/b. 3. )   

148/2015. (XII.14.) 

H A T Á R O Z A T 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat tulajdonát 
képező, Ambrózfalva, Dózsa György u. 2/b. 3. szám alatti bérlakásra Osztroluczki 
Csongorral kötött bérleti szerződését változatlan feltételek mellett 2016. június 30.-
ig meghosszabbítja.  
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A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 
módosításának aláírására. 

 
  Felelős: polgármester 

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

 
2. Napirend pont: Nyugdíjas Klub székhelyének engedélyezése 
 
Csirik László polgármester – A nyugdíjas klub újjá alakul, elkezdődött a jogállásuk 
rendezése. Az alapító okiratukat a szegedi érdekképviseleti szervük ügyvédje készíti, aki 
jelezte, hogy a székhely bejegyzésükhöz szükséges egy testületi döntés, amelyben az 
önkormányzat engedélyezi, hogy a tulajdonában lévő ingatlant az egyesület használhatja. 
Felajánlottam a hivatal épületét székhelyüknek, mivel az nem megoldás, hogy az 
magánháznál legyen, mint ahogy az korábban volt. Javaslom, biztosítsunk nekik 
díjmentesen helyiséget határozatlan időre.  Aki egyetért az elhangzott javaslattal, 
kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm. 3 igen.   
 
A képviselőtestület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Tárgy:  Nyugdíjas Klub székhelyének engedélyezése  

149/2015. (XII.14.) 
H A T Á R O Z A T 

 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul, 
hogy az Ambrózfalvi Nyugdíjasok Egyesületének székhelye a 
Községháza címére: 6916 Ambrózfalva, Dózsa György utca 1. szám 
alá kerüljön bejegyzésre.   
A képviselőtestület az ingatlant díjmentesen, határozatlan ideig 
biztosítja a nyugdíjas egyesületnek.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal és folyamatos 
 

3. Napirend pont: Szociális segélykeret pénzmaradványának felhasználása 
 
Csirik László polgármester – Az előző testületi döntésünkön túl a szociális 
segélykeretünkön még 525.000 Ft áll rendelkezésre, melynek felhasználására a következő 
javaslatokkal élnék. A szociális bérlakásoknál 2 kazáncsere van folyamatban, és még egy 
kazán szorul javítás alá. A karácsony alkalmával az ambrózfalvi iskolásoknak és az 
óvodásoknak is 50.000 – 50.000 Ft javaslok adni. Az idejáró gyerekek többsége igen 
szegény sorsú, mindennek örülnek. Itt jegyzem meg, hogy a falukarácsonya 18-án 16 
órakor lesz. A civil szervezeteinknek is javaslok támogatást adni. A kazáncsere a Kiss 
Emesénél, Dózsa u. 2/b. 1. ajtó szám alatt lévő, valamint Szabó Lászlónál a Dózsa u. 2/a. 
4. ajtó szám alatt lévő szociális bérlakásoknál szükségszerű. A fűtés elromlott, ők nem 
tudnak más fűtési módra áttérni, esetleg beruházni más eszközre sem. Ezekről az 
ügyekről már beszéltünk korábban is.  
 
Csirik László polgármester – Aki egyetért az elhangzott javaslattal, miszerint az alsó 
osztályosokat 50.000 Ft-tal támogatjuk, kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm. 3 igen.   
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A képviselőtestület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 Tárgy: Az ambrózfalvi alsó tagozatos iskolások karácsonyi támogatása  

150/2015. (XII.14.) 
H A T Á R O Z A T 

 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete a karácsonyi 
ünnepség alkalmával az ambrózfalvi alsó tagozatos hátrányos 
helyzetű iskolásokat 50.000 Ft-tal támogatja. 
 
Az összeg a költségvetésben a települési önkormányzatok szociális 
feladatának egyéb támogatása jogcímén rendelkezésre áll. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
Értesül: Közös Hivatal pénzügy  
 

Csirik László polgármester – Aki egyetért az óvodások támogatásával, kézfelnyújtással 
jelezze. Köszönöm. 3 igen.   
 
A képviselőtestület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 Tárgy: Az ambrózfalvi óvodások karácsonyi támogatása  

151/2015. (XII.14.) 
H A T Á R O Z A T 

 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete a karácsonyi 
ünnepség alkalmával az Ambrózfalvi tagóvodába járó hátrányos 
helyzetű gyermekeket 50.000 Ft-tal támogatja. 
 
Az összeg a költségvetésben a települési önkormányzatok szociális 
feladatának egyéb támogatása jogcímén rendelkezésre áll. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
Értesül: Közös Hivatal pénzügy  
 

Csirik László polgármester – Aki egyetért a kazáncserére vonatkozó javaslattal Kiss 
Emese bérlakását érintően, kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm. 3 igen.   
 
A képviselőtestület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 Tárgy: A Dózsa u. 2/b. 1. a. sz. szociális bérlakás kazáncseréje  

152/2015. (XII.14.) 
H A T Á R O Z A T 

 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete a jelenleg Kiss 
Emese bérlő által lakott Dózsa u. 2/b. 1. sz. ajtó alatt lévő szociális 
bérlakásban 1 db gázkazán cseréjéről dönt, melynek maximalizált  
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anyag és munkadíj költsége bruttó 212.500 Ft, mely összeg az ez évi 
költségvetésben a települési önkormányzatok szociális feladatának 
egyéb támogatása jogcímén rendelkezésre áll. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
Értesül: Közös Hivatal pénzügy  
 

Csirik László polgármester – Aki egyetért a kazáncserére vonatkozó javaslattal szabó 
László bérlakását érintően, kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm. 3 igen.   
 
A képviselőtestület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Tárgy: Dózsa u. 2/a. 4. a. sz. szociális bérlakás kazáncseréje  

153/2015. (XII.14.) 
H A T Á R O Z A T 

 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete a jelenleg 
Szabó László bérlő által lakott Dózsa u. 2/a. 4. sz. ajtó alatt lévő 
szociális bérlakásban 1 db gázkazán cseréjéről dönt, melynek 
maximalizált  anyag és munkadíj költsége bruttó 212.500 Ft, mely 
összeg az ez évi költségvetésben a települési önkormányzatok 
szociális feladatának egyéb támogatása jogcímén rendelkezésre áll. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
Értesül: Közös Hivatal pénzügy  
 

Csirik László polgármester – Itt mondom el, hogy Pitvaroson a közmeghallgatás 
alkalmával jelen volt az újonnan átadott Tótkomlósi Mentőállomás vezetője, aki elmondta, 
hogy nincs GPS készülék a mentőkben. Pitvaros önkormányzata támogatta a készülék 
beszerzését. Hozzánk is most már onnan érkezik a mentő, és nem mindegy az milyen 
felszereltséggel rendelkezik. Biztos van helye a pénzfelhasználásnak. Javaslom, mi is, 
mint önkormányzat támogassuk a Mentőállomás eszközállományát. 50.000 Ft-ra 
gondoltam. Aki egyetért elhangzott javaslatommal, kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm. 3 
igen.   
 
A képviselőtestület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 Tárgy: A Tótkomlósi Mentőállomás támogatása  

154/2015. (XII.14.) 
H A T Á R O Z A T 

 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Tótkomlósi 
Mentőállomás eszközállomány fejlesztésére 50.000 Ft támogatást 
biztosít. 
 
Az összeg a költségvetésben a civil szervezetek egyéb támogatása 
jogcímén rendelkezésre áll. 
 
Felelős: polgármester 



6 

 

Határidő: azonnal 
Értesül: Mentőállomás 
    Közös Hivatal pénzügy  
 

Csirik László polgármester – Javaslom a Pintér Renáta féle helyi tánccsoportot támogatni. 
Rendszeresen fellépnek a helyi rendezvényeken, ezért jól jönne nekik egy kis anyagi 
segítség a fellépő ruhák beszerzéséhez. Javaslom őket 25.000 Ft-tal támogatni. Máskor is 
támogattuk tevékenységüket. Aki egyetért elhangzott javaslatommal, kézfelnyújtással 
jelezze. Köszönöm. 3 igen.   
 
A képviselőtestület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 Tárgy: Az ambrózfalvi tánccsoport támogatása  

155/2015. (XII.14.) 
H A T Á R O Z A T 

 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete az ambrózfalvi 
tánccsoport eszközvásárlására 25.000 Ft támogatást biztosít. 
 
Az összeg a költségvetésben a civil szervezetek egyéb támogatása 
jogcímén rendelkezésre áll. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
Értesül: Közös Hivatal pénzügy  
 

Csirik László polgármester – Javaslom továbbá az Ambrózfalvi Polgárőr Egyesületet 
szintén támogatni, akiknek tagjai rendszeresen együtt dolgoznak a rendőrséggel a 
település lakosságának közbiztonsága érdekében. Javaslom őket 50.000 Ft-tal támogatni. 
Jól jönne ez az összeg a működésükhöz, az üzemanyag költséghez is hozzájárulásként. 
Aki egyetért elhangzott javaslatommal, kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm. 3 igen.   
 
A képviselőtestület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 Tárgy: Az Ambrózfalvi Polgárőr Egyesület támogatása  

156/2015. (XII.14.) 
H A T Á R O Z A T 

 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete az 
Ambrózfalvi Polgárőr Egyesület működéséhez 50.000 Ft támogatást 
biztosít. 
 
Az összeg a költségvetésben a civil szervezetek egyéb támogatása 
jogcímén rendelkezésre áll. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
Értesül: Közös Hivatal pénzügy  
 

4. Napirend pont: Közvilágítási keretösszeg felhasználásáról tájékoztató 
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Csirik László polgármester – Az Edf. Démász Zrt. megküldte árajánlatát. Szerettem volna 
visszakötni a víztoronyra a világítást. Döntöttünk már az előző ülésen a keret 
felhasználásáról, de a 2 lámpatestet még sem igényelnék 160.000 Ft + a visszakötés 
díjába kerülne.  
 
Csirik Pál képviselő – Szerintem is hanyagoljuk a 2 lámpatest elhelyezését, azok 
energiafalók. December végéig csináltassuk meg a többi világítást, amit beszéltünk, és a 
keretösszegbe a munkadíj is férjen bele. Az ÖNO épületéből jöhet az áram a 
kandeláberek megvilágításához, így nem kell annyi földkábel, kevesebbe kerülhet azok 
elhelyezése. Lehet így több kandelábert tudunk elhelyezni a maradványpénzen.   
 
Farkasné Havrán Ildikó Piroska képviselő - LED-es izzók legyenek behelyezve a 
világításokba, melyek lényegesen kevesebbet fogyasztanak.  
 
Csirik László polgármester – Jó, akkor majd a lejárt határidejű határozatoknál legközelebb 
referálok erről. A konyhánál is az armatúra cserére szorul. Egy másik dolgot szeretnék 
még bejelenteni. A templomtoronynál a lemezelés az egyik oldalon balesetveszélyes, 
bármikor leszakadhat belőle. Gondoskodom, hogy alatta a terület elkerítésre kerüljön, és 
figyelemfelhívó táblával legyen ellátva. Ha másnak nincs bejelenteni valója, akkor a 
rendkívüli testületi ülésünk végére értünk, és azt bezárom.   
 

Kmft. 
 
 

 
 
 Csirik László  Dr. Sarkadi Péter  
 polgármester jegyző 
 
 
 
 

 Csirik Pál  Farkasné Havrán Ildikó Piroska 

 jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő 


