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Készült Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestületének 
2016. december 6. napján, 17,00 órakor megtartott  

közmeghallgatással egybekötött  testületi 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 közmeghallgatással egybekötött testületi ülésünkön, külön        
köszöntőm a lakosság részéről megjelenteket, a jegyző urat, az Ambrózfalvi Szlovák           
Nemzetiségi Önkormányzat részéről megjelent Dorotovics Lászlót és Kis Györgynét,         
a közalapítvány elnökét, Pál Vencel urat. Megállapítom, testületünk 5 fővel          
határozatképes. Először a jegyzőkönyv hitelesítőkre tennék javaslatot.       
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Csirik Pál és Balogh Mihály képviselőket. Aki         
egyetért, kérem, szavazzon, 5 igen, egyhangú. 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Tárgy:  Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 
 
99/2016.(XII.06.) 

H A T Á R O Z A T 
 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete jegyzőkönyv     
hitelesítőnek Csirik Pál és Balogh Mihály képviselőt jelölte ki. 

 
Csirik László polgármester – A napirendi pontok elfogadása következik. Nekem az           
egyebeken belül lenne még javaslatom 3 szociális bérlakás bérleti szerződésének          
meghosszabbítására vonatkozóan, és a faluház belső festésére vonatkozó        
árajánlatok elbírálására. Másnak esetleg van-e javaslata a napirendre vonatkozóan?         
Nincs. Így aki egyetért a napirenddel és annak kiegészítésével, kézfelnyújtással          
jelezze. Köszönöm. 5 igen, egyhangú. 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Tárgy:  Napirend elfogadása 
 
100/2016.(XII.06.) 
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H A T Á R O Z A T 
 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete az ülés      
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
1. Polgármester tájékoztatója az önkormányzat 2016. évi       
gazdálkodásáról, az adóztatásról, adóbevételek alakulásáról, a 2017.       
évre vonatkozó tervekről 
2. Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2016. évi munkájáról 
3. Közétkeztetés árainak felülvizsgálata 
4. A lakások és helyiségek bérletéről szóló 1/2012.(II.9.) önkormányzati         
rendelet felülvizsgálata, módosítása 
5. Egyebek 
- Szociális bérlakások bérleti szerződéseinek meghosszabbítása 
- Faluház belső festésére vonatkozó árajánlatok elfogadása,       
szerződéskötés  
 

1. Napirend pont: Polgármester tájékoztatója az önkormányzat 2016. évi         
gazdálkodásáról, az adóztatásról, adóbevételek alakulásáról, a 2017. évre        
vonatkozó tervekről 
 
Csirik László polgármester – Az önkormányzati munkát a Csanádalberti Közös          
Önkormányzati Hivatal látja el, ami fennakadás nélkül működik. A hivatalban egy           
ügyintéző áll a lakosság rendelkezésére. Az intézményeinket társulási formában         
működtetjük. Ilyen az ÖNO, az iskola, óvoda és a könyvtárunk a Szegedi Somogyi             
Könyvtárhoz tartozik. Ezen kívül társulásokban veszünk részt, mint a Makói Többcélú           
Kistérségi Társulás, az ivóvízminőség-javító program végrehajtására létrehozott       
társulás, a DAREH. Takarékosan gazdálkodunk, a költségvetésen belül vagyunk,         
adósságunk nincs. 2014-ben adósság konszolidációként kaptunk a Kormánytól        
támogatást, így az 5,5 millió Ft-os hiányt elfelejthettük. Hitelfelvételünk nem volt. A            
költségvetésünk 60.500 e Ft, és 20 millió Ft-os BM. támogatásban részesültünk. Az I.             
világháborús emlékmű felújítására közel 2 millió Ft támogatást kaptunk pályázat útján           
a Centenáriumi Emlékbizottságtól, de pályáztunk még ezeken kívül is. Köszönhető          
mindez az országgyűlési képviselőnknek, dr. Lázár János miniszter úr         
közbenjárásának, hogy ezek az összegek idekerülhettek. A 20 millió Ft          
felhasználását 4 területre határoztuk meg, melyből 3 megvalósult, az óvoda          
tetőszerkezete, a Petőfi utca aszfaltozása és a Faluház vizesblokkjának felújítása.          
2017. december 31-e ennek a pénzösszegnek a felhasználási határideje. Ami nem           
valósult meg, az az esőbeálló, azaz a buszmegállókkal szemben levő oldalán 2 váró             
kialakítása. Ez csúszik. Ennek oka, hogy a DAKK Zrt.-től és a közútkezelőtől kell             
kérni erre engedélyt. Az önkormányzatunknak 6 rendkívüli ülése volt Ambrózfalván,          
és 6 együttes ülése volt Csanádalbertin. Volt javaslat arra, hogy gyakrabban tartsunk            
itt üléseket. A fórumok mellett döntöttünk. Az együttes üléseken sok olyan közös            
feladat van, amiről célszerű együtt tárgyalni és dönteni a másik három társult            
önkormányzattal. Eddig 98 határozatot hoztunk és 9 rendeletet, amelyből 2 rendelet           
alap rendelet volt, a többi a már meglévőt módosító rendelet. Az adóbevételek            
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tekintetében a következőkről tudok beszámolni. A kommunális adónk 984 e Ft, az            
iparűzési adónk 5.487 e Ft, a gépjárműadónk 2.178 e Ft volt eddig, melyből 126 e Ft                
volt a késedelmi pótlék. A gépjárműadó 60 %-át tovább kell utalni az állam felé, míg               
a 40 %-a helyben maradhat felhasználásra, fejlesztésekre. Tavaly az adóhátralékunk          
még 4 millió Ft volt összességében. Elődeink nem törekedtek korábban eléggé az            
adóbehajtásra. Ez az összeg mára 2,8 millió Ft-ra csökkent, ami szinte már            
behajthatatlan. 1.040 e Ft a kommunális adó, 1.030 e Ft az iparűzési, 734 e Ft a                
gépkocsiadó a behajthatatlan összeg adónemenként. A hátralékosok egy része         
elhunyt, elköltöztek, eltűntek a látókörünkből, a megadott címen nincsenek. Ennek          
behajtására már nincs remény. A 2017 évre vonatkozóan elmondom, hogy még nem            
igazán ismertek a jövő évi normatívák. Pl. a könyvtárra kapott normatíva           
megemelkedett, az 1,2 millió Ft volt, és ebből valósult meg a vizesblokkjának            
felújítása. De kapunk normatívát a zöldterület fenntartásra, a közvilágításra, a          
temetőre. Természetesen jó lenne, ha több normatívát kapnák, mint eddig. A           
temetőben felmerült egy urnafal kialakítása. Vidékfejlesztési pályázati lehetőség van,         
ami 85 %-os támogatottságú. A BM pályázatunk az idén nem sikerült, ami tavaly             
igen, és abból volt az aszfaltozás a víztoronytól szinte a szeméttelepig. A            
közmunkaprogramunk jövőre is folytatódik. 2 programban veszünk részt. A         
mezőgazdasági startmunkaprogram 14 fővel zajlik, akikkel 3 ha belterületi kertben          
folytatjuk a termelést. Ebből 600 e Ft bevételünk volt, ami hasonló összeg a             
tavalyihoz. Sajnos a burgonya drótférges lett, de most fertőtlenítjük a talajt. Őszi árpa             
volt a terület felébe és kukorica 7000 m2-en. A másik program a belterületi utak,              
melynek keretében járdákat javítottunk, ami úgy valósult meg, ahogy azt a lakosság            
igényelte. Ezek folytatódnak a továbbiakban is. Sajnos eltolódott a férfi és nők közötti             
arány. Több a női foglalkoztatott, akiket nem lehet minden munkára beosztani.           
Mintegy 8-9-szer volt fűkaszálás, és a rekultivált szeméttelepen az utógondozási          
feladatokat is most már nekünk kellett átvenni ettől az évtől. A 2 ha területet 2               
alkalommal a Négy-Határ Kft.-vel végeztettünk el gép hiányában, de most már           
sikerült vásárolni nekünk is nagyobb gépet, szárzúzót is. A prizmát nem lehet            
akármivel kaszálni. Az intézményeinkben kisebb-nagyobb felújításokat végeztek a        
dolgozók. Karbantartásokat végeztek, festés és mázolás volt a könyvtárban és a           
Faluházban, az iskolában pedig a tanári szobát újították fel. Az utas programban 14             
fő van alkalmazva. Ezen túl van a hosszabb időtartamú foglalkoztatás, ahol           
rokkantakat, illetve rehabosokat lehet foglalkoztatni. Ennél 3 fő a keretünk, de ebből            
jelenleg 2 állás van beöltve. Nagyobb eredményt is el lehetett volna érni, amit sok              
minden befolyásol. Ezen dolgozóknak segít ez a közfoglalkoztatási lehetőség a          
megélhetésén. 52 e Ft nettóban, amit kapnak, de ez legalább rendszeres jövetelem a             
napszámhoz képest. Az MTZ traktorhoz használt pótkocsit vettünk és szárzúzót.          
Ennyit szerettem volna elmondani és várom az észrevételeket, előbb a          
képviselőtársaim részéről, majd a lakosságtól.  
 
Csirik Pál képviselő – A közmunkaprogram eredményeivel én sem vagyok          
megelégedve, a teljesítés lehetne jobb is egy összehangolt munkával. Remélem,          
sikerülnek 2017-ben is a pályázataink.  
 
Borka Eleonóra alpolgármester – Bízom benne, hogy 2017-ben is támogatják a           
pályázatainkat. Érzékenyen kezelem a közmunkásokat, szociálisan nagyon       
rászorultak ők. Nem könnyű közmunkásként dolgozni és megalázó is nekik. 
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Farkasné Havrán Ildikó Piroska képviselő – Tudatosan kell készülni a pályázatokra,           
már 2017-ben 2018-ra előre az alapokat le kell tenni. Én nem boncolgatnám a             
közmunkát. 
 
Csirik László polgármester – Próbáljuk korrigálni a hibákat. Várom az észrevételeket           
a lakosságtól is.  
 
Abonyi Mihályné lakos – A közmunkaprogramban én is dolgoztam, aminek a           
betegségem vetet véget. A baj az, hogy a munkavezető nem mutat példát. Volt ez a               
Katalin napi botrány, ami felkerült a netre és felkerültek a hozzászólások is. Van             
szonda, meg kell szondáztatni őket munkaidőben is. Mindenki vállalta a munkát, ha            
nem tetszik, el lehet menni. Van itt még sok fiatal, aki dolgozna. Nem szégyen ez a                
munka. 
 
Csirik László polgármester – Maguknak a dolgozóknak nem megfelelő a          
munkamoráljuk, és a botrányos viselkedéssel csak saját magukat ítéltetik meg.          
Elítélendő, hogy egyes emberek hogyan viselkednek munkaidőben Ambrózfalván. A         
munkairányításon is igyekszünk javítani. A Katalin napi ünnepségről nem tudok, de           
Erzsébet napkor volt, hogy kérdezték, a munkaidő végén behozhatnak italt a           
melegedőbe? Engedélyeztem. Nincs rend, de nem pokol a helyzet. Megzsaroltak          
engem is, és megjegyzés volt az én munkám miatt is. Aki akar, mondjon fel,              
mondtam, de nem jöttek. Kiprovokáltak egy verést egymás között, én nem voltam ott,             
nem tudom mi és miért történt. Belátom a munkavezető és az én feladatom is a rend                
fenntartása. 
 
Farkasné Havrán Ildikó Piroska képviselő – Terveink között szerepelt, hogy több           
program legyen a faluban. Évente legalább 2 falunapi program legyen megtartva.           
Említsük meg ezt most a lakosság előtt is. Volt korábban a Leader-es rendezvény,             
ahol kistermelőknek helyi termékbemutató volt. Hagymafajtákat mutattak be,        
foltvarrás volt kiállítva többek között és kb. 500 fő részére gulyás volt kiosztva. Úgy              
néz ki, hogy jövőre egy hasonló rendezvényt szervezhetünk. Tavaly felmerült, hogy           
az elszármazottak találkozója rendszeresen lesz megtartva. Ez ez évben nem          
valósult meg, de lehetne akár 2 évente megrendezni. Figyelmet kellene fordítani a            
hagyományos növények, mint a tök, kukorica, burgonya fajok bemutatójára, és akár           
erre mind a négy települést be kellene vonni. 
 
Balogh Mihályné lakos – Örülünk a felújításnak, azok szemmel láthatók. A hivatal            
dolgozója készséges. A temető kapu nagyon sötét, oda földkábellel el lehetne           
vezetni az áramot és valami mozgásérzékelős reflektort elhelyezni. Halottak napjakor          
járunk ki este is oda, és nagyon sötét van ott. 
 
Csirik László polgármester – Az áram elvezetését azért nem bíznám a           
közmunkásokra. A közvilágításra adott állami támogatásából volt maradvány, amiből         
kandelábereket helyeztünk el az udvarba és a parkba, most pedig 6 készült el ennek              
terhére. További 2 lámpatest felszerelésének szükségessége is felmerült, melyre az          
ígéret megvan az EDF-Démász részéről. A Rákóczi és Hunyadi utca végén van egy             
sötét folt és a Rákóczi utca másik végén a 2 oszlopon nincs lámpatest elhelyezve.              
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Volt már kérés korábban, hogy a temetőhöz kellene világítás. Ezt a Démász-szal kell             
megcsináltatni. Erre igazából 2-3 este van igény, de lehet arról szó, hogy            
megcsináltatjuk.  
 
Bartos János lakos – Rendkívül látványosan változott a településünk. Aszfaltos utak           
lettek, a szobor is szép lesz, az önkormányzat épülete is mutatós lett, azonban az              
autóbuszváró hiánya gondot okoz. A választásnál ígérted. Sajnálom, hogy ezt ismét           
fel kell hoznom. A mi gyerekeink áznak. Hogy a közmunka-programosok között           
milyen csaták vannak, azt oldja meg a munkavezető. A facebookkal nem lehet mit             
kezdeni. Ez a véleményem. Jó a gondolat a temető bejáratának megvilágítására. Az            
odavezető úton a bokrok visszanyesése célszerű lenne vagy a növényzet cseréje.           
Szomorúan tapasztalom, hogy a rendezvényen nem vesznek részt a képviselők, mint           
legutóbb az adventi gyertyagyújtáson. Erősíteni kellene az összefogást, a civilek          
kezdeményezését támogatni kell ezzel is. Az adventi gyertyagyújtásnál sem láttam          
embereket és a település vezetői közül sem a szervezőn kívül.  
 
Csirik László polgármester – Az esőbeállókra ígéretem volt, de ez az én választási             
programomban nem szerepelt. Most már ebben az évben az időjárás miatt nem is             
fog megvalósulni. A facebook alkalmazása mindenkinek szíve-joga. A temetői kapu          
megvilágítása jó gondolat. Azon leszünk, hogy megoldjuk. Sőt a fák cseréjén is            
gondolkodunk, mert a dísz szilvafákból is kitört néhány. A szobornál a fák sűrűn             
vannak most már a császárfákkal, át kellene ültetni, de nem tudom, ahhoz már             
nem-e nagyok. Van benne valami, hogy a testület részéről nem jött el senki a              
gyertyagyújtásra. A gyenge megjelenést nem csak erre az eseményre jellemző,          
széthúzás van. A televízió, a net előtt vannak inkább az emberek, elviszi a figyelmet              
a helyi dolgokról, akár egyházi, akár hagyományos ünnepségről van szó. Nehéz az            
embereket megmozgatni. 
 
Farkasné Havrán Ildikó Piroska képviselő – Itt van a tánccsoportunk. Meg lehetne            
hívni másik tánccsoportokat bemutatkozni. Mozgatni kell az embereket és időben kell           
tervezni a programokat és meghirdetni.  
 
Csirik László polgármester – A komlósi táncházi fiatalok összefogása jó példa erre,            
láttam a képeken.  
  
Balogh Mihály képviselő – A 2015-ös és 2016-os év eredményes volt. Utak, járdák             
épültek. Pályázati pénzek is voltak. De most nehéz pályázathoz jutni. Megjelenik a            
kiírás, és 1 hét múlva be kell adni. Fel kell készülni rá, előre tervezni, és véleményem                
szerint ehhez a polgármesternek is több segítség kellene a közös hivatalból.           
Korábban a központ Nagyéren volt, most Csanádalbertin. Ezen hivatalok kedvezőbb          
helyzetbe vannak, jobb a polgármester helyzete. Kevés az idő a pályázat           
elkészítésére, így kiesünk a lehetőségekből. Nekem szombat-vasárnap családi        
programom volt. A szlovák önkormányzatnak is tagja vagyok, és elnézést, hogy nem            
tudtam itt lenni. A közmunkaprogram nehéz ügy. Annak hatékonyságát befolyásolja          
az időjárás, a létszám. A polgármesternek nehéz dolga van, lehet feladat szerint            
kellene leosztani a dolgokat az emberek között. De ez a gond országosan így van.              
Ebben a programban sokkal többe kerül pl. 1 kg burgonya termelése. A maszek             
bedobná a törölközőt, ha így termelne. Az állam finanszírozza a vetőmagot, a bért,             
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mi meg olcsón átadjuk a közétkeztetésnek. Én köszönöm a lakosságnak, hogy           
eljöttek meghallgatni bennünket.  
  
Csirik László polgármester – Többször felmerült, hogy egyes feladatokat személyre          
szabottan adjuk ki, de ez sem működik, mert van amikor torlódnak a munkák és egy               
helyre kell irányítani, egy feladatra az embereket. Azon vagyunk, hogy a jelenleginél            
jobban működjön a közmunkaprogram.  
 
Pál Venczel lakos – Örülök én is a fejlődésnek. Remélem, lesz még kátyúzás.             
Szerintem voltak rendezvények a faluban. Nem szeretném látni, hogy a polgármester           
tolja ki a padokat, asztalokat a rendezvényre. Ossza ki a dolgozóknak ezt feladatba,             
ha hétvégén van, akkor is. Neki más a feladata ilyenkor, és ne ő főzze majd a virslit.                 
Furcsálltam Jani, hogy kifogásoltad a részvételt. Mindenkinek saját dolga, hogy hová           
megy, melyik rendezvényen vesz részt, vagy nem vesz részt, függetlenül, hogy az            
politikai vagy egyházi. A falugondnok sokat segít az embereknek.  
 
Borka Eleonóra alpolgármester – Talán a községben akkor lenne nagyobb az           
összefogás, ha egymás rendezvényeit tiszteletben tarjuk. Egymás nézeteit        
tiszteletben kell tartani. Nem kell szemre hányni, nem lehet megkövetelni a           
megjelenést, ez bomlasztó is lehet.  Kikövetelni más nézetét nem lehet.  
 
Bartos János lakos – Hangsúlyozom, ha zajlik egy kezdeményezés, és ha én            
felesküdtem a településért, akkor illik megjelenni. Én csupán megemlítettem, és          
sajnálkozom, hogy lehet feszültség generálónak ezt tekinteni.  
 
Farkasné Havrán Ildikó Piroska képviselő – Volt író-olvasó találkozó a könyvtárban,           
ott sem volt senki  a testületből.  
 
Csirik László polgármester – A könyvtárban egy professzor tartott előadását          
Jordániáról. Engem személy szerint Erdély jobban érdekelt volna. Ugyanakkor este 6           
és 9 óra között munkamegbeszélést tartottunk, de nem magyarázkodom. Most én           
személy szerint eltávolodtam egy kicsit az egyháztól. Amennyiben másnak nincs          
hozzászólása, véleménye, végezetül el kell fogadtatnom a beszámolómat. Aki         
egyetért azzal, kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm. 5 igen, egyhangú.  
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztató        
elfogadása 
 
101/2016.(XII.06.) 

H A T Á R O Z A T 
 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete a polgármester      
tájékoztatóját az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról – benne:        
tájékoztató az adóztatásról, adóbevételek alakulása -, és a 2017. évre          
vonatkozó tervekről elfogadja.  
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Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 

2. Napirend pont:  Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2016. évi munkájáról 
  
Csirik László polgármester – Átadom a szót falugondnokunknak, aki már tavaly óta            
látja el a feladatát, és megszerezte az ehhez szükséges végzettséget.  
 
Kemenczei István falugondnok –  Felolvassa a beszámolóját… 
 
(A Falugondnoki Szolgálat beszámolója írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Csirik László polgármester – Részemről nincs hozzászólás, részetekről        
képviselőtársaim?  Nincs. Lakosság részéről?  
 
Kis Györgyné lakos – A személyes tapasztalatomat mondom el. Ha igénybe vettük a             
falugondnokot, ő maximálisan segített. Elismeréssel kell, hogy nyilatkozzak.        
Maximálisan ellátja a feladatát, végtelenül türelmes a gyerekekkel, az idősekkel,          
segítőkész, amit megköszönök neki. 
 
Csirik László polgármester – Amennyiben nincs már észrevétel, döntsünk a          
beszámoló elfogadásáról. Aki egyetért azzal az elhangzottak alapján,        
kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm. 5 igen, egyhangú.  
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Tárgy: A Falugondnoki Szolgálat 2016. évi munkájáról szóló beszámoló         
elfogadása 
 
102/2016.(XII.06.) 

H A T Á R O Z A T 
 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Falugondnoki      
Szolgálat 2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
3. Napirend pont: Közétkeztetés árainak felülvizsgálata 
 
Csirik László polgármester – Rokolya Zoltán egyéni vállalkozó a közétkeztetésre          
vonatkozóan áremelési javaslattal élt. 5 %-os emelést szeretne elérni januártól. 2 éve            
nem emelt díjat. Én 3 %-os emelést javaslok csak meghatározni. Kiküldtem mindkét            
számításra vonatkozó táblázatot. Aki egyetért ezzel, kézfelnyújtással jelezze.        
Köszönöm. 5 igen, egyhangú.  
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Tárgy:  Étkezési térítési díjak felülvizsgálata 
 
103/2016.(XII.06.) 

H A T Á R O Z A T  
 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete Rokolya Zoltán      
pitvarosi egyéni vállalkozóval az Ambrózfalva község intézményei       
részére szolgáltatott élelmezés tárgyában kötött megállapodás      
mellékletében meghatározott díjtételeit 2017. január 1. napjától       
egységesen 3 %-kal megemeli az alábbiak szerint: 

● Bölcsődei reggeli 132 Ft/adag+Áfa 
tízórai    88 Ft/adag+Áfa 
ebéd 350 Ft/adag+Áfa 
uzsonna 132 Ft/adag+Áfa 

● Óvoda  tízórai 164 Ft/adag+Áfa 
ebéd 350 Ft/adag+Áfa 
uzsonna 141 Ft/adag+Áfa 

● ÖNO ebéd 605 Ft/adag+Áfa 
● Iskolás tanuló tízórai 174 Ft/adag+Áfa 

ebéd 418 Ft/adag+Áfa 
uzsonna 150 Ft/adag+Áfa 

 
A képviselőtestület a díjtételeket az év végével felülvizsgálja.  
 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozóval        
kötött megállapodást a fentiek alapján módosítsa és írja alá.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal és bentiek szerint 
Értesül: Rokolya Zoltán vállalkozó 
   intézmények 
             Közös Hivatal pénzügy 

 
4. A lakások és helyiségek bérletéről szóló 1/2012.(II.9.) önkormányzati rendelet          
felülvizsgálata, módosítása 
 
Csirik László polgármester – A rendeletünket megtárgyaltuk a        
munkamegbeszélésen, és úgy döntöttünk, hogy a lakásrendelet módosítása        
nagyobb előkészítő munkát igényel. Egy bérlő észrevételezte, hogy aki már több éve            
ott lakik, annak bére a 156 Ft-os négyzetméter ára megduplázódik a 6 év alatt, ami               
nem igazságos. Akinek letelik a 3 éve, olyan bérlőnk a jövő év júliusában lesz, így               
addig kellene a rendelet módosításáról döntenünk. Tehát javaslom, hogy ebbe most           
ne hozzunk döntést.  
 
5. Egyebek 
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Csirik László polgármester – Tájékoztatlak benneteket, hogy a szociális tűzifának          
tavaly 56 erdei m3-t, az idén 63 erdei m3-t kaptunk. Nagy rá az igény. 105 benyújtott                
kérelem van rá eddig. A fa jelenleg még Nagymágocson van. 5 q fa jut 1-1               
igénylőnek. Az állam részéről 14 e Ft+Áfa a támogatás és ehhez a településnek             
1.000 Ft+áfa önerőt hozzá kell tenni. Kiadása az önkormányzatnak a szállítás, ami            
az Áfa-val és gépi rakodással 250.000 Ft. A jövő héten megkezdődhet a kiosztás,             
mivel várhatóan a héten, csütörtökön hozzák a fát 3 kamionnal. Ez a juttatás nem              
arra szolgál, hogy egyes személyek eladják, hanem arra, hogy a rászorulók saját            
célra használják azt fel. Úgy gondolom ez elvárás részünkről. Ne eladásra kerüljön a             
fa. Erre figyeljetek. A házhozszállítást az igénylőnek kell megoldani, gondoskodni          
róla. Mi a vastagabb darabokat elvágjuk, de nem tudjuk felvállalni az összeaprítást,            
szállítást. Azonban ha valaki végképp nem tudja megoldani ezt, az jelezze.  
 
Csirik Pál képviselő –  Figyeljünk oda nagyon a szétosztásra.  
 
- Szociális bérlakások bérleti szerződéseinek meghosszabbítása 
 
Csirik László polgármester – 3 olyan bérlakásunk van, amelynek lejár ez év végével             
a bérleti szerződése. Ezek a személyek Kanka Istvánné, Osztroluczki Csongor és           
Szirbik Zoltán. Javaslom, hogy egy évre hosszabbítsuk meg mindannyiuk bérleti          
szerződését. Jól fizetők, nincsen velük gond. Külön-külön döntsünk. Aki egyetért          
azzal, hogy Kanka Istvánné bérleti szerződését meghosszabbítsuk, 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.) 
 
104/2016.(XII.06.) 

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 2017. december 31.-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 azzal, hogy Osztroluczki Csongor bérleti           
szerződését meghosszabbítsuk, kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm. 5 igen,       
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egyhangú.  
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Tárgy: Önkormányzati bérlakás bérleti szerződésének meghosszabbítása      
(Dózsa György u. 2/B. 3.) 
 
105/2016.(XII.06.) 

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 2017. 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 
 

Csirik László polgármester – Aki egyetért azzal, hogy Szirbik Zoltán bérleti           
szerződését meghosszabbítsuk, 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. 2.) 
 
106/2016.(XII.06.) 

H A T Á R O Z A T 
 

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete az     
önkormányzat tulajdonát képező, Ambrózfalva, Dózsa György u. 2/B. 2.         
szám alatti bérlakásra Szirbik Zoltánnal kötött bérleti szerződést        
változatlan feltételek mellett 2017. december 31.-ig meghosszabbítja.  
 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés        
módosításának aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, és értelem szerint  
Értesül:  Szirbik Zoltán bérlő 

   Közös Hivatal pénzügy 
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- Faluház belső festésére vonatkozó árajánlatok elfogadása, szerződéskötés 
  
Csirik László polgármester – Nagyon időszerű a Faluház festése. Árajánlatokat          
kértem erre vonatkozóan. A festés a folyosót, előteret és a nagytermet érintené, ami             
együtt több mint 400 m2 nagyságú. Célunk, hogy a karácsonyi rendezvényünket           
szebb körülmények között tartsuk meg, melyet a nemzetiségi önkormány is támogat.           
A cél és a pénz is adott. A következő árajánlatok érkeztek azonos tartalom mellett.              
Gyivicsán Zsolt tótkomlósi építési vállalkozó 948.214 Ft-os, Kovács Ferenc         
ambrózfalvi egyéni vállalkozó 131.360 Ft-os, Farkas Zsolt Márton tótkomlósi egyéni          
vállalkozó 148.844 Ft-os árajánlatot adott a munkálatok elvégzésére. A munka          
tartalmazza a javításokat, diszperziós festést, glettelést, tapéta csík felhelyezést.         
Javaslom, hogy a legkedvezőbb árajánlatot adó helyi vállalkozót, Kovács Ferencet          
bízzuk meg a munkával, és aminek elkészülési határideje a karácsonyi ünnepség.           
Aki egyetért ezzel, kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm. 5 igen, egyhangú.  
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Tárgy:  Faluház belső festésére árajánlat kiválasztása, szerződéskötés 
 
107/2016.(XII.06.) 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete az ambrózfalvi      
Faluház belső festésére vonatkozó beérkezett 3 árajánlat közül a         
legkedvezőbbet adó (131.360 Ft) Kovács Ferenc egyéni vállalkozóval        
(6916 Ambrózfalva, Bethlen G. u. 28.) köt vállalkozói szerződést. 
 
Az összeg az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a        
közművelődési normatíva terhére rendelkezésre áll.  
 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói       
szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
(Az árajánlatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 
 
Csirik László polgármester – A falukarácsonyi ünnepséget december 16-án,         
pénteken 16 órára tervezzük, melynek helye a Faluház. Hurka-kolbász, tea és forralt            
bor lenne, de regisztrálni kell az igényeket. A napokban ez meghirdetésre kerül.            
Bejelentem továbbá, hogy egy vidékfejlesztési pályázati kiírásnak köszönhetően        
lehetőség van külterületi utak fejlesztésére, karbantartására, ehhez gépek        
beszerzésére pályázni. A nagyériek is csatlakoznának Pitvaroshoz. Önállóan is         
pályázhatunk, de így 10 millió Ft-ig lehet. Ha konzorciumban leszünk, 20 millió Ft a              
pályázati támogatás és nagyobb gépet lehet beszerezni. A következő ülésen          
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eldöntjük, mi legyen. Pitvaros árokásóra, pótkocsira akar pályázatot benyújtani         
konzorciumban. Plusz pontot jelent, ha 1 fő állandó alkalmazottat foglalkoztatunk 5           
évig és konzorciumban pályázzunk. Nem tartom jónak, ha valakinek útiköltséget kell           
fizetni. Nem biztos, hogy ki tudjuk használni a településen a nagygépet, mert a             
nagymunkákra a tsz.-t vesszük igénybe, mi csak a kisebb munkákat szoktuk végezni.            
Ezt a pályázatot január 15-től folyamatosan lehet beadni. Pitvarosnak már van           
pályázatíró cégtől ajánlata erre. Ami minket terhel, az a 15 %-os önerő és a              
pályázatírás ránk eső költsége. 
 
Farkasné Havrán Ildikó Piroska képviselő – Térjünk erre vissza később, most én ettől             
tartózkodom. 
 
Balogh Mihály képviselő – Gondolkodni kell nagyobb teljesítményű gépen. Ha          
konzorciumba pályáznánk, a falunkban is ellátná a gép a munkát?  
 
Csirik Pál képviselő – Én csak azt tudom támogatni, hogy önállóan pályázunk, nem             
kell a közösködés mással.  
 
Dr. Sarkadi Péter jegyző – Konzorciumban nagyobb a településnek az esélye a            
nyerésre, mintha egyedül pályázna.  
 
Csirik László polgármester – Ha megnyernék a pályázatot bizonyára itt is ellátná a             
szükséges munkát, a téli hódúrási munkát, de ha mi pályázunk nagyobb gépre, ott             
vannak majd a plusz fenntartási költségek is, amivel számolni kell. Az           
útkarbantartásokat a Négy-Határ Kft. látja el jelenleg. Napoljuk el ezt a dolgot. Más             
téma, amit még mondani szeretnék. Az I. világháborús emlékmű felújítása készen           
van, annak elszámolási határideje december 31. Az átadó rendezvényt pénteken,          
9-én délelőttre terveztük, ami azonban később lesz, azonban annak ideje még nem            
ismert. Méltó ünnepséget szeretnék szervezni és tartani erre, a beszédemhez          
anyagot gyűjtöttem. 
 
Farkasné Havrán Ildikó Piroska képviselő – A szobornál legyen helye a koszorúknak            
is.  
 
Csirik László polgármester –  Lesz rá 3 koszorútartó felszerelve.  
 
Csirik Pál képviselő – A polgármesterhez fordulok. Ha gond van, keressél bennünket,            
segítünk, és legalább hetente egyszer üljünk össze. A megjelenésre pedig, hogy           
minden ember dolga, hogy oda megy el, ahová szeretne és akar.  
 
Csirik László polgármester – Mint említettem, Nagyér is hasonló helyzetben van, mint            
mi, nincs elég segítség. Pitvaroson sokan segítik a polgármester munkáját, amit           
hangoztat is, hogy hányan dolgoznak a keze alá. Csanádalberti jó helyzetben van,            
mert ott van a központ, annak ellenére, hogy a közös hivatal érintett dolgozóival             
e-mailen és telefonon folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Ha másnak nincs          
bejelenteni valója, akkor a közmeghallgatással egybekötött testületi ülésünk végére         
értünk, megköszönöm a lakosság megjelenését, az ülést bezárom, és zárt ülésen           
folytatjuk munkánkat.  
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                     Csirik Pál Balogh Mihály 

jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő 
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