
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestületének 
2016. június hó 21. napján, 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 

 
Az ülés helye:  Önkormányzat nagyterme Ambrózfalva, Dózsa György 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          
testületi tagokat a rendkívüli ülésünkön, külön köszöntőm a jegyzőt, az Ambrózfalvi           
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részéről megjelent Kis Györgynét.       
Megállapítom, testületünk határozatképes 5 fővel. Először a jegyzőkönyv        
hitelesítőkre tennék javaslatot. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Borka Eleonóra       
alpolgármestert és Csirik Pál képviselőt. Elfogadjátok? Igen. Köszönöm. Aki egyetért,          
kérem, szavazzon, 5 igen, egyhangú. 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Tárgy:  Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 
 
57/2016. (VI.21.) 

H A T Á R O Z A T 
 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete jegyzőkönyv     
hitelesítőnek Borka Eleonóra alpolgármestert és Csirik Pál képviselőt        
jelölte ki. 

 
Csirik László polgármester – A napirendi pontok elfogadása következik. Nekem nincs           
más javaslatom napirendre vonatkozóan az egyebeken belül. Másnak van-e         
javaslata? Nincs. Viszont az 5. napirendi javaslatot, az Alapszolgáltatási Központ          
nyári táboroztatásának kérelmét javaslom levenni napirendről, mivel nincs        
előkészítve az ügy. Nincs ismeretem arról, hogy az idén hány ambrózfalvi rászorult            
gyermek vesz majd részt a táborban. A jövő heti együttes ülésen úgyis minden             
testület meghozza döntését ebben, s akkora megtudom a létszámot. Így aki           
egyetért a napirenddel, kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm. 5 igen, egyhangú. 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Tárgy:  Napirend elfogadása 
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58/2016. (VI.21.) 
H A T Á R O Z A T 

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

1.) Lejáró lakásbérleti szerződések meghosszabbítása 
2.) Önkormányzati bérlakás bérbeadása 
3.) Petőfi Sándor utca útfelújításához vállalkozó kiválasztása 
4.) 2006/2015.(XII.29.) Kormányhatározatba foglalt támogatási összeg      
felhasználására módosítási kérelem  
5.) Egyebek 

 
1. Napirend pont: Lejáró lakásbérleti szerződések meghosszabbítása 
 
Csirik László polgármester – Kanka Istvánné és Osztroluczki Csongor bérlők          
lakásbérletei lejárnak június 30.-ával. Korábban 3 hónapra, majd utóbb 6 hónapra           
adtuk ki a lakásokat. Lehetne most 1 évre is kiadni nekik, de ha január 1-jével               
változtatni kívánunk a lakbéreken, akkor december 31-ig javasolnám a bérleti          
szerződéseket megújítani azonos feltételekkel, mint ahogy eddig volt. Nincs fizetési          
probléma. Lakbér plusz rezsi átalányt kérünk, tehát mos is így menne tovább, amit 6              
havonta egalizálunk. A lakásrendeletünkben benne van, hogy 3 évente 40 %-kal           
emeljük a bérleti díjat. Ez egy 2010. évi rendelet, amit még nem mi hoztunk. Ezzel               
kapcsolatban volt észrevétel lakó részéről, hogy ez nem reális, mert ezen idő alatt             
megduplázódik a díjfizetés. Ezt sérelmezte a lakó. A rendelt módosítása nagyobb           
előkészítést igényel, amit majd megtárgyalunk egy ambrózfalvi ülésen. 
 
Balogh Mihály képviselő – Ilyen nincs, vizsgáljuk felül a rendeletet, egyetértek a            
lakóval. 
 
Csirik László polgármester – Javaslom tehát, hogy Kanka Istvánné bérlővel 6           
hónapra hosszabbítsuk meg a bérleti szerződést ugyanazon feltételekkel, mint eddig          
volt. Aki egyetért ezzel, kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm. 5 igen, egyhangú.  
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Tárgy: Önkormányzati bérlakás bérleti szerződésének meghosszabbítása      
(Dózsa György u. 2/A. 1.) 
 
59/2016. (VI.21.)  

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 szerződést változatlan feltételek         
mellett 2016. december 31.-ig meghosszabbítja.  
 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés        
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módosításának aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, és értelem szerint  
Értesül: Kanka Istvánné bérlő 

   Közös Hivatal pénzügy 
 

Csirik László polgármester – Javaslom, hogy Osztroluczki Csongor bérlővel szintén 6           
hónapra hosszabbítsuk meg a bérleti szerződést ugyanazon feltételekkel, mint eddig          
volt. Aki egyetért ezzel, kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm. 5 igen, egyhangú.  
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Tárgy: Önkormányzati bérlakás bérleti szerződésének meghosszabbítása      
(Dózsa György u. 2/B. 3.) 
 
60/2016. (VI.21.)  

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 szerződést változatlan       
feltételek mellett 2016. december 31.-ig meghosszabbítja.  
 
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: Önkormányzati bérlakás bérbeadása 
 
Csirik László polgármester – A Dózsa u. 2/B. 2. sz. szociális bérlakás felszabadult,             
mivel Kovács Ágnesék külföldre költöztek. Ezt a lakást július 1-jei időponttal           
átadhatjuk, melyre 4 érdeklődő volt. Ezek közül 1 időközben visszalépett. A lakásra            
többek között ifj. Szirbik Zoltán ambrózfalvi lakos adta be igényét, aki Makón lakik             
jelenleg albérletben élettársával. Megfelelő jövedelemmel rendelkeznek, hogy       
fizessék a lakás költségeit, ő a gumigyárban dolgozik. A másik kérelmező Mácsai            
Ralf és családja lenne, ahol most már két gyerek van. Ők a szülőknél laknak.              
Valamint Boros Albert Tótkomlós, Bokányi utca 56. szám alatti lakos, aki 1975-ös            
születésű, adott be még kérelmet. A szociális bérlakások biztosításával az a célunk,            
hogy a közös életüket kezdő fiatalok indulását segítsük elő. Csanádalbertin is           
hasonlóképpen biztosítanak lakást, és még letelepedési támogatást is tudnak adni a           
letelepedőknek. Figyelembe kell venni, hogy a beköltözőnek illeszkedni és         
viszonyulni kell a többi lakóhoz, lakókörnyezethez. Én Szirbik Zoltánt javaslom a           
lakás bérletére. A másik kérelmező Mácsaiék az anyai és nagyszülői házat is            
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lelakták, és félő, hogy itt is ez lenne.  
 
Borka Eleonóra alpolgármester –  Támogatom Szirbik Zoltánt. 
 
Farkasné Havrán Ildikó Piroska képviselő – Sajnálom Mácsaiékat, de előttük volt a            
lehetőség családon belül is. Ők megürülő bérlakásra adják be újra az igényüket. Ha             
valaki elment és visszajön a településre, adjuk meg a lehetőséget számára, s            
reményeink szerint családot alapítanak.  
 
Balogh Mihály képviselő –  Én is Szirbik Zoltánt támogatom. 
 
Csirik László polgármester – A bérleti díj 156 Ft/m2. Ez a lakás 56 m2-es, ami 8.736                
Ft+rezsi átalány megfizetésével jár. Az előző lakó költségei alapján 41.264 Ft           
rezsivel egy 50.000 Ft-os bérleti díjat javaslok meghatározni Szirbik Zoltán részére,           
és a szerződést szintén december 31-ig megkötni, mint ahogy az előző két esetben             
volt. Aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm. 5 igen,           
egyhangú.  
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Tárgy:  Önkormányzati bérlakás bérleti szerződése (Dózsa Gy. u. 2/B. 2.)    
 
61/2016. (VI.21.)  

H A T Á R O Z A T 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete bérbe adja az       
önkormányzat tulajdonát képező Ambrózfalva, Dózsa György u. 2/B. 2. számú          
bérlakást Szirbik Zoltán Ambrózfalva, Hunyadi J. u. 27. szám alatti lakos           
részére – aki a lakásba egy fő hozzátartozóval költözik - 2016. július 1.             
napjától 2016. december 31. napjáig meghatározott időre. A testület az 56           
m2-es bérlakás bérleti díját 8.736 Ft/hó, a rezsiköltséget 41.264 Ft/hó átalány           
összegben – mely összesen 50.000 Ft/hó - határozza meg.  
 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés        
aláírására. 
 

 Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, és értelem szerint  
Értesül: Szirbik Zoltán bérlő 

   Közös Hivatal pénzügy 
 

3. Napirend pont: Petőfi Sándor utca útfelújításához vállalkozó kiválasztása 
 
Csirik László polgármester – 5 ajánlat érkezett az útfelújításra, amelyből 2 vállalkozót            
már ismerünk. Aki számításba jöhet, az Erős Aszfalt Útépítő Kft. bruttó 13.999.083            
Ft-os árajánlatot adott a felsorolt munkákra. A Drom Aszfalt kft. 14.325.600 Ft-os            
ajánlatot adott. Az ÚT-LM Kft. 21.297.900 Ft-os ajánlatot adott ugyanezen útra.           
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Kivitelezőnek javaslom azt a céget kijelölni, aki 2 éve az Áchim utcán csinálta. Igaz,              
akkor padka nem volt benne, most viszont kell 30 cm szélességben, 4-5 cm             
vastagságban a teljes útszakaszon. Műszaki ellenőrt is kell választanunk, és jelezték           
szakemberek, hogy E-naplót is kell vezetni. 
  
Balogh Mihály képviselő – A nagyobb ismert cégek drágák, azokkal mi nem tudjuk             
megcsináltatni az utat. 
 
Csirik Pál képviselő –  A műszaki ellenőrzést és a napló vezetést ki csinálja meg? 
 
Csirik László polgármester – A 20 millió Ft-os BM támogatási összeg terhére            
tervezett fejlesztéseink megvalósítása 22.240 e Ft-ba került, tehát aláterveztünk, a          
20 millió Ft-hoz mellé kell tennünk. Valamint egyéb költségekkel is számolnunk kell,            
mint a tervezésre, műszaki ellenőrzésre is a projekt adatlapban felsoroltak alapján.           
Szuda György lenne a legkézenfekvőbb e feladat elvégzésére, aki 250.000 Ft-ért           
végezné a munkát, és aki az útfelújítás esetében Moldován Attila békéscsabai           
tervezőt javasolta a feladatra. Kiderült 2007-ben már készültek tervek az útra, tehát a             
tervezésért nem kérne pénzt. 2 esőbeálló kell még a buszmegállónál, amit már rég             
terveztünk oda. Panyor István nagyéri vállalkozó adott erre ajánlatot. Ő a faanyag            
bevonására világosabb lazurt javasolt, mint a mostani, mert az olcsóbb is. Az út             
felújítására lementünk 14 millió Ft-ra. Az utóbbi 2 évben 3 utat csináltattunk meg,             
viszont a nagy céget nem tudjuk megfizetni, akik jó gépekkel, jó minőséget tudnak             
végezni, csak sokkal többért. A beérkezett árajánlatok közül az Erős Aszfalt útépítő            
cég ajánlatát javaslom elfogadni a Petőfi S. utca útburkolatának felújítására.  
 
Borka Eleonóra alpolgármester – Az esőbeálló építését nem kell jelezni a           
közútkezelő felé? 
 
Csirik László polgármester – Volt korábban helyszíni bejárás a közútkezelő részéről,           
akik észrevételezték, hogy a buszmegállók nem jó helyen vannak elhelyezve, nem a            
mostani előírásoknak megfelelően, de ez már egy kialakult állapot.  
 
Csirik Pál képviselő – Közmunkában mi is meg tudnák csinálni a buszmegállót. Van             
asztalosunk, és az anyagot az önkormányzat meg tudná venni hozzá, ami olyan 300             
e Ft lenne.  
 
Csirik László polgármester – Kell aszfaltozni és térkövezni is a buszmegállónál,           
amelyhez a költségvetésünkben a járda- és út szakfeladaton erre pénzünk van           
betervezve. Munkáink vannak, és csak jobb lenne, ha szakember végezné el a busz             
előtető kivitelezését. Aki egyetért a javaslattal, hogy az Erős Aszfalt Útépítő Kft.-t            
bízzuk meg, kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm. 5 igen, egyhangú.  
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Tárgy:   Erős Aszfalt Útépítő Kft. megbízása a Petőfi S. utca útfelújítására 
 
62/2016. (VI.21.)  

H A T Á R O Z A T 
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Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete megállapítja, hogy      
az Ambrózfalva, Petőfi Sándor utca (124 hrsz) útszakasz felújítására beadott          
árajánlatok érvényesek, és a kivitelezésre az eljárás nyertese, mint         
legalacsonyabb összegű árajánlatot tevő – bruttó 13.999.083 Ft – az Erős           
Aszfalt Útépítő Kft. (képviseli: Németh Ervin Attila ügyvezető, 1136         
Budapest, Tára utca 5.a ép. al.2.), akivel az árajánlatban részletezett          
kivitelezésre vállalkozási szerződést köt. 

 
 
Az összeg a 2006/2015.(XII.29.) Kormányhatározatban foglalt támogatási       
összeg keret terhére az önkormányzat ez évi költségvetésében        
rendelkezésre áll.  
 
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés        
aláírására.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
Értesül:  Kivitelező 

      Közös Hivatal pénzügy 
 
4. Napirend pont: 2006/2015.(XII.29.) Kormányhatározatba foglalt támogatási       
összeg felhasználására módosítási kérelem  
 
Csirik László polgármester – E támogatásból megvalósítandó feladat a tervezési és           
építés előkészítési munkák, az óvoda épületének tetőszerkezetének felújítása, a         
faluház vizesblokk felújítása, a belterületi útjaink felújítási munkái, az autóbusz          
megállóhely esőbeálló kialakítása. Ezzel kapcsolatban van plusz feladat, amire pénz          
kell, a műszaki ellenőrzés és a nyilvánosságággal kapcsolatos feladat. A tervezési           
munkákra 400 e Ft-ot terveztünk, amire szerencsére nem lesz szükség. Viszont az            
óvoda épületére 3.400 e Ft-ot, ami a beérkezett árajánlatok alapján kevésnek           
bizonyul. A legkedvezőbb árajánlat 3.930.999 Ft erre vonatkozóan. A faluházat          
szintén aláterveztük, az 1.900 e Ft helyett 3.003.974 Ft-os legkedvezőbb árajánlat           
fedi az elképzelt munkát. Az útnál 12.300 e Ft volt a Petőfi Sándor utcára. Erre               
13.999.083 Ft-os ajánlatot kaptunk. A buszmegállóra két ajánlat érkezett be, és           
1.400 e Ft helyett 1.005.840 Ft-os kedvezőbb ajánlat ezek közül. Így a műszaki             
ellenőrzésre és a nyilvánosságra tulajdonképpen marad 300 e Ft. Összességében          
tehát a 20 millió Ft-os támogatással megvalósuló munkák a költségek          
figyelembevételével 22.239.896 Ft-ot igényelnek, így ahhoz 2.239.896 Ft-os önerőt         
biztosítanánk. Itt mondom el, hogy a testületi döntésnek megfelelően az          
önkormányzati fejlesztési célra beadtuk az óvoda felújítására és a Bethlen G. utca            
felújítására a pályázatunkat. A napokban érkeztek a hiánypótlások, de mi nem           
kaptunk felszólítást. Kb. 1 hónap, s várható az elbírálása a pályázatoknak.           
Amennyiben nyer az a pályázat, az út megvalósításához önerőként 2.240 e Ft-ot            
hozzá kell tenni a költségvetésünkből. Ha nyer, megéri az önerőt hozzátenni, mivel            
egy 15 millió Ft-os beruházást hozunk létre. Bízom benne, hogy ezt is sikerül             
megvalósítanunk. Ezt az ügyet az idén már tető alá kellene hozni. 
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Borka Eleonóra alpolgármester – Ezt az útfelújítást is minél hamarabb, 1 hónapon            
belül meg kellene kezdeni, és az orvosi rendelőnél is legyen már valami!  
 
Csirik László polgármester – A faluház vizesblokkja is már nagyon felújításra           
szorulna. Erre, illetve annak a nagyobb felújítására pályázatot jelenleg nem tudunk,           
de bízunk a további lehetőségekben.  
 
Csirik Pál képviselő – Ráférne már egy teljes felújítás a faluházunkra, szégyen az             
állapota. Az óvodánál mi is van benne a fejlesztési elképzelésben? 
 
Farkasné Havrán Ildikó Piroska képviselő – A faluházunkkal ne szégyenkezzünk          
már, tegyük rendbe.  
 
Csirik László polgármester – Az óvodánál új cserép lenne és szigetelés, nyílászáró            
csere. Az energetika korszerűsítése másik pályázatból lenne megvalósítva. Az         
óvoda tetőszerkezetére és a faluházra is Gyivicsán Zsolt adott kedvező árajánlatot.           
Hudák Csaba nem rendelkezik megfelelő referenciákkal, eszközökkel a        
kivitelezéshez. Akkor az elhangzott beruházásokból kifolyólag döntsünk a támogatási         
összeg módosításának ügyében. Majd a feladatok elvégzésére és a kivitelezőikről          
döntsünk a beadott árajánlatok alapján.  
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Tárgy: A 2006/2015.(XII.29.) Kormányhatározatban foglalt támogatási összeg       
felhasználására módosítási kérelem  
 
63/2016. (VI.21.)  

H A T Á R O Z A T 
 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete a 2006/2015.      
(XII.29.) Korm. határozat alapján egyes települési önkormányzatok       
feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosítás     
címen Ambrózfalva Község Önkormányzata részére megítélt támogatási       
összeg felhasználására vonatkozó Támogatási szerződés 12. pontjában       
foglaltak alapján – a benyújtott árajánlatok elbírálása és a kivitelezők          
kiválasztása után – a Támogatási szerződéshez tartozó Projekt adatlap         
2.1.-2.2. pontjában meghatározott egyes részfeladatok közötti támogatási       
összeg felhasználás alábbiak szerinti átcsoportosításával él a Kormány felé:  
 

2.1. A támogatásból   
megvalósítandó 
feladat megnevezése 

Eredeti 
felhasználás
i összeg (Ft) 

Módosított 
felhasználás
i összeg 
(Ft) 

1.) Tervezési és építés 
előkészítési munkák 

400.000,-  - 
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2.) Óvoda épület 
(Ambrózfalva 
belterület 106.hrsz. 
alatti, Luther Márton u. 
2.) tető szerkezetének 
felújítása és 
héjazatának cseréje 

3.400.000,- 3.930.999,- 

3.) Faluház (Ambrózfalva 
belterület 65. hrsz. 
alatti, Dózsa György u. 
2.) épületében a 
meglévő vizesblokk 
felújítása 

1.900.000,- 3.003.974,- 

4.) Ambrózfalva belterületi 
útjainak burkolat 
felújítási munkái. 
Felújítandó útszakasz:  

Ambrózfalva, Petőfi 
Sándor utca teljes 
szakasza (Áchim 
András utca és a 
Rákóczi Ferenc utca 
közötti szakaszok, 
124. hrsz.) 

12.300.000,- 13.999.083,- 

5.) Közösségi közlekedés 
feltételeinek javítása 
keretén belül a Dózsa 
György utcán 
(Ambrózfalva 
belterület 81/2. hrsz.) 
található autóbusz 
megállóhelyeken 
esőbeállók kialakítása 

1.400.000,- 1.005.840,- 

6.) Műszaki ellenőrzés 550.000,- 250.000,- 
7.) Tájékoztatási és 
nyilvánosságra hozatallal 
kapcsolatos feladatok 
ellátása 

50.000,-  50.000,- 

8.) Önerő - 2.239.896,- 
9.) Mindösszesen 20.000.000,- 22.239.896 
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A Képviselőtestület kijelenti, hogy az önerő összege az önkormányzat ez évi           
költségvetésének felhalmozási kerete terhére rendelkezésre áll.  
 
A Képviselőtestület megbízza a polgármestert az ügyben a további         
szükséges intézkedések megtételével, és a megvalósítandó feladatok       
elvégzésének beindításával.  

  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
Értesül: Kormány,  

     Közös Hivatal pénzügy 
 
Csirik László polgármester - Aki egyetért azzal, hogy a műszaki ellenőri feladatokat a             
Faluház vizesblokk és az óvodai tető felújítás, valamint az esőbeállók esetében           
Szuda György, illetve az útfelújítás esetében Moldován Attila cége lássa el,           
kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm. 5 igen, egyhangú.  
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Tárgy: Petőfi Sándor utca (Áchim A. és Rákóczi F. u. közötti útszakasz)            
útfelújításának műszaki ellenőri feladatai 
 
64/2016. (VI.21.)  

H A T Á R O Z A T 
 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Petőfi Sándor utca        
(Áchim A. és Rákóczi F. utca közötti teljes szakasza) útfelújításának műszaki           
ellenőri feladatok elvégzésével megbízza Moldován Attila egyéni vállalkozót        
(5600 Békéscsaba, Gyümölcsös u. 25.) bruttó 100.000 Ft összegért.  
 
Az összeg a 2006/2015.(XII.29.) Kormányhatározatban foglalt támogatási       
összeg keret terhére 60.000 Ft, az önkormányzat felhalmozási keret terhére          
pedig 40.000 Ft az ez évi költségvetésében rendelkezésre áll.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
Értesül: műszaki ellenőr 

    Közös Hivatal pénzügy 
 

Csirik László polgármester – Aki egyetért azzal, hogy az útfelújításra vonatkozó           
E-napló vezetésével bízzuk meg Szuda György cégét, kézfelnyújtással jelezze.         
Köszönöm. 5 igen, egyhangú.  
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Tárgy: Mértékkő Kft. megbízása a Petőfi Sándor utca útfelújítási munkálatok          
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E-napló vezetésével  
 
65/2016. (VI.21.)  

H A T Á R O Z A T 
 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete a kormányzati      
támogatással megvalósuló Petőfi Sándor utcai útfelújítás E-napló       
vezetésének elvégzésével megbízza a Mértékkő Kft.-t (képviseli: Szuda        
György ügyvezető, 6915 Csanádalberti, Jókai M. u. 13.) bruttó 60.000 Ft           
összegért.  
 
Az összeg 2006/2015.(XII.29.) Kormányhatározatban foglalt támogatási      
összeg keret terhére az önkormányzat ez évi költségvetésében        
rendelkezésre áll.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
Értesül: Mértékkő Kft.  

    Közös Hivatal pénzügy 
 
Csirik László polgármester – Aki egyetért azzal, hogy ne mi, hanem a két ajánlatot              
adó Gyivicsán Zsolt és Panyor István közül, a Panyor István árajánlatát fogadjuk el a              
buszmegálló esőbeállóinak elkészítésével, kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm. 5       
igen, egyhangú.  
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Tárgy:  Panyor István megbízása az autóbusz beálló elkészítésével  
 
66/2016. (VI.21.)  

H A T Á R O Z A T 
 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete a buszmegállók      
esőbeállóinak elkészítésével megbízza Panyor István egyéni vállalkozót       
(Pa-Ra Fatelep 6917 Nagyér, Szabadság u. 27.) bruttó 1.005.840 Ft          
összegért, akivel a feladat elvégzésére szerződést köt.  
 
Az összeg a 2006/2015.(XII.29.) Kormányhatározatban foglalt támogatási       
összeg keret terhére az önkormányzat ez évi költségvetésében        
rendelkezésre áll.  
 
A Képviselőtestület megbízza a polgármestert a szerződés aláírásával. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
Értesül: Vállalkozó 

    Közös Hivatal pénzügy 
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Csirik László polgármester – Aki egyetért azzal, hogy az óvodára 3 beérkezett            
árajánlat közül (Gyivicsán Zsolt 3.990.999 Ft, Mértékkő Kft. 4.326.435 Ft, Hovefa Bt.,            
4.153.400 Ft) azonos tartalom mellett a legkedvezőbbet adó Gyivicsán Zsoltot bízzuk           
meg a tetőszerkezet felújításával, kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm. 5 igen,         
egyhangú.  
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Tárgy: Gyivicsán Zsolt megbízása az Óvoda tetőszerkezet és fedés felújítási          
munkáinak elvégzésére 
 
67/2016. (VI.21.)  

H A T Á R O Z A T 
 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Óvoda      
tetőszerkezet és fedés felújítási munkáinak elvégzésével megbízza       
Gyivicsán Zsolt egyéni vállalkozót (5940 Tótkomlós, Huba u. 5.) bruttó          
3.930.999 Ft összegért a megadott árajánlat alapján, akivel a feladat          
elvégzésére szerződést köt. 
 
Az összeg a 2006/2015.(XII.29.) Kormányhatározatban foglalt támogatási       
összeg keret terhére az önkormányzat ez évi költségvetésében        
rendelkezésre áll.  
 
A Képviselőtestület megbízza a polgármestert a szerződés aláírásával. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
Értesül: Vállalkozó 

     Közös Hivatal pénzügy 
 
Csirik László polgármester – Aki egyetért azzal, hogy a faluház felújítására 3            
beérkezett árajánlat közül (Gyivicsán Zsolt 3.003.974 Ft, Mértékkő Kft. 3.421.530 Ft,           
Hovefa Bt., 3.250.468 Ft) azonos tartalom mellett a legkedvezőbbet adó Gyivicsán           
Zsoltot bízzuk meg a közösségi ház mosdójának felújításával, kézfelnyújtással         
jelezze. Köszönöm. 5 igen, egyhangú.  
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Tárgy:  Gyivicsán Zsolt megbízása a faluház mosdójának felújítására 
 
68/2016. (VI.21.)  

H A T Á R O Z A T 
 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete a faluház mosdója       
felújítási munkáinak elvégzésével megbízza Gyivicsán Zsolt egyéni       
vállalkozót (5940 Tótkomlós, Huba u. 5.) bruttó 3.003.974 Ft összegért a           
megadott árajánlat alapján, akivel a feladat elvégzésére szerződést köt. 
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Az összeg 2006/2015.(XII.29.) Kormányhatározatban foglalt támogatási      
összeg keret terhére az önkormányzat ez évi költségvetésében        
rendelkezésre áll.  
 
A Képviselőtestület megbízza a polgármestert a szerződés aláírásával. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
Értesül:  Vállalkozó 
              Közös Hivatal pénzügy 

 
Csirik László polgármester – Aki egyetért azzal az elhangzottak alapján, hogy az            
épületek műszaki ellenőrzését Szuda György lássa el, kézfelnyújtással jelezze.         
Köszönöm. 5 igen, egyhangú.  
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Tárgy: Mértékkő Kft. megbízása a kormányzati támogatással megvalósuló        
épületek felújításával kapcsolatos műszaki ellenőrzéssel  
 
69/2016. (VI.21.)  

H A T Á R O Z A T 
 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete a kormányzati      
támogatással megvalósuló épületek (óvoda, faluház, buszmegálló) műszaki       
ellenőri feladatainak elvégzésével megbízza a Mértékkő Kft.-t (képviseli:        
Szuda György ügyvezető, 6915 Csanádalberti, Jókai M. u. 13.) bruttó          
130.000 Ft összegért, akivel a feladat elvégzésére szerződést köt.  
 
Az összeg 2006/2015.(XII.29.) Kormányhatározatban foglalt támogatási      
összeg keret terhére az önkormányzat ez évi költségvetésében        
rendelkezésre áll.  
 
A Képviselőtestület megbízza a polgármestert a vállalkozói szerződés        
aláírásával. 

  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
Értesül: műszaki ellenőr  

    Közös Hivatal pénzügy 
 
5. Egyebek 
 
Csirik László polgármester – A DAREH ügyében szükséges lesz még egy-két dolgot            
tisztázni, de alakul a kép. Majd a június 28.-ai együttes testületi ülésen napirendre             
kerül, lesz anyag kiadva ez ügyben, úgy, mint az egyedi szennyvíz kezelés ügyében             
is. Kikerült a lakosság körébe egy tájékoztató anyag ezzel kapcsolatban, amit mind a             
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négy település megkapott. Ez ügyben lakossági fórumot tervezünk majd tartani, de           
még több információ szükséges, és szakértő jönne ki, mint ahogy Csanádalberti is            
tervezi.  
 
Farkasné Havrán Ildikó Piroska képviselő – Egy ilyen egyedi szennyvízkezelést a           
helyszínen a gyakorlatban kellene megnézni. 
 
Dr. Sarkadi Péter jegyző – Olcsóbb is lehet a kivitelezés, ha úgy döntenek. Akasztó              
település mellett van erre jó példa, ahová el lehetne menni. Kb. 1 millió Ft lenne egy                
ingatlannál a bekerülési költség az egyedi szennyvíz kialakítására. A vezetékes          
szennyvíz-elvezetés kialakítása azért nem jó ilyen kistelepüléseknél, mert sok az          
üres telek, és annak többletköltsége a többi lakost, illetve az önkormányzatot           
terhelné.  
 
Csirik László polgármester – 15 %-os önerő kell az ilyen módon történő            
kivitelezéshez, ami a lakás-takarékpénztári megtakarítás által is finanszírozható,        
csak abból 4 év után lenne pénz. 2020-ig van haladékunk a megvalósításra. 
 
Borka Eleonóra alpolgármester – Például Makón, aki nem kötött rá a           
szennyvízrendszerre, az már komoly talajterhelési díjat fizet. Büntetés lesz.         
Mindenképp az egyedi szennyvízkezelést kellene megoldani a településen.  
 
Csirik László polgármester – Majd a szennyvízkezelés mellett a DAREH-ban is           
lakossági fórumot fogunk tartani. Mint emlékeztek, az MTA Csillagászati és          
Földtudományi Kutatóközpont részére hozzájárulásunkat adtuk a temetőnél       
észlelőkút fúrásához, melyért külön nem kértünk pénzt. A cég emberei a mai napon             
kijöttek helyszínre nagygépekkel és 150 m-re fognak lefúrni. Közvetlen a helyszínt           
nem tudták megközelíteni, így a kukoricánkon tudtak csak keresztülmenni, viszont          
megegyeztünk, hogy a kárt megfizetik, és a fogyasztott áramot is kifizetik. A másik             
bejelenteni valóm, hogy az I. világháborús emlékmű felújítására ismételten beadott          
pályázatunk ezúttal teljes összeggel, 1.996 e Ft-os támogatottsággal nyert. E munka           
elvégzésére is majd Gyivicsán Zsoltot javasolnám. A szobor talapzatát majd 3 ponton            
kellene vasalással rögzíteni, és a középső részt bevonni, és az emléktáblát           
elhelyezni a nevekkel. Pitvaroson egy mezőhegyesi vállalkozó újította fel a szobrot           
ugyanebből a pályázati lehetőségből. A könyvtári pályázatunk elbírálás alatt van.          
Mint említettem, beadtuk az óvoda és a Bethlen G. u. felújítására, az önkormányzati             
célú fejlesztésre a pályázatunkat, amit hiánypótolni nem kellett, és kb. 1 hónap, mire             
várható az elbírálás. A TOP-os 79 millió Ft-os pályázatra 30.-a a benyújtási határidő,             
amelyen jelenleg egy szegedi cég dolgozik. Az energetikai korszerűsítésben az          
óvoda, orvosi rendelő és a községháza szerepelne. Erre a tervezett pénz           
véleményem szerint elég lesz. Annyi a gond, hogy az orvosi rendelő nem szerepel a              
tulajdoni lapon, azon még mint kultúrház szerepel, és egy lakrész is van rajta, ami              
bérlakásként lakott. Ennek költségeit az önkormányzatnak kell állnia. Ha marad pénz,           
az orvosi rendelőre menne. Napelem, napkollektor, nyílászáró cserék, hőszigetelés         
lenne ezen épületek felújításában. Ez a pályázat biztosnak tűnik. Voltak kinn és            
felmérték az energetikusok a helyzetet, az igényeket, és a szerint terveznek. Pl. az             
ovinál régi, 30 éves radiátorok vannak, azt is le kellene már cserélni, nem csak a               
hivatali konvektorokat.  
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Farkasné Havrán Ildikó Piroska: Az óvoda épületének fala vizes, salétromos, nem           
praktikus még azt kívülről leszigetelni, és eltűnik majd a jellegzetes téglaburkolat. Az            
óvoda nagyterme alatt pince van, ami nem volt több évtizede nyitva, azt fel kellene              
töltetni, vagy valami megoldást kellene keresni a vizesedésre.  
 
Csirik Pál képviselő – Az óvodánál a fal néhol olyan vizes, hogy néhány tégla szinte               
kiesik a falból.  
 
Balogh Mihály képviselő –  Az épületet belülről is lehetne szigetelni.  
 
Borka Eleonóra alpolgármester – Az épület kívülről történő szigetelése nem tudni,           
hogy jó eljárás–e, belülről jobb lenne azt megvalósítani.  
 
Csirik László polgármester – Ezekre majd még visszatérünk. Ha másnak nincs           
bejelenteni valója, akkor a rendkívüli testületi ülésünk végére értünk, és azt bezárom.  
 

Kmft. 
 
 
 

 
 

Csirik László Dr. Sarkadi Péter  
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

Borka Eleonóra Csirik Pál 
jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő 
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