
 
 

 J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Ebes Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án megtartott nyilvános 

üléséről. 
 
Jelen vannak: Szabóné Karsai Mária polgármester, 
 Sós Barnabás alpolgármester, 
 Biró Sándorné, 
 Józsa Emma, 
 Dr. Kovács Brigitta, 
 Magyar János,  
 Mezei László 
 képviselők. 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: 
 Dr. Hajdu Miklós jegyző, 
 Kovács Gergely alpolgármester,  
 Érckövi Katalin iskolaigazgató, 
 Czeglédiné Herczeg Ildikó óvodavezető,  
 Erdei Andrásné intézményvezető,  
 Kissné Vass Rozália ügyvezető igazgató, 
 Guevara Eszter ügyvezető igazgató, 
 Polyák Ferenc ügyvezető igazgató, 
 Magyar Endre munkaszervezet vezető  
 
Meghívottként részt vesz: 

Kanyóné Dr. Borku Csilla újságíró, 
Gadóczy Györgyné jegyzőkönyvvezető 

Napirendi pontok: 
 

Nyílt ülés 

1.) Az önkormányzat gazdasági programjának elfogadása. 
Előadó: Szabóné Karsai Mária polgármester                                          

2.) Előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatáról. 
Előadó: Dr. Hajdu Miklós jegyző 

3.) Előterjesztés a szociális alapellátások új intézményi és személyi térítési díjainak 
megállapítására. 
Előadó: Dr. Hajdu Miklós jegyző  
 Erdei Andrásné  intézményvezető                         

4.) Tájékoztató a HA-VER Kft tevékenységéről. 
Előadó: Szabóné Karsai Mária polgármester 
 Dr. Hajdu Miklós jegyző              

5.) Előterjesztés a „Játszótér pályázat” megvalósításával kapcsolatban. 
Előadó: Szabóné Karsai Mária polgármester 
 Kissné Vass Rozália ügyvezető igazgató 

6.) Különfélék. 
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Zárt ülés     

1.)  Szociális kérelmek megtárgyalása 
Előadó: Szabóné Karsai Mária polgármester 

2.) Különfélék. 
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Tisztelettel köszöntöm a község Képviselő-testületét, és a megjelent vendégeket. A testületi ülést 
megnyitom. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 fő jelenlétével határozatképes. (Biró Sándorné 
képviselő asszony még nincs jelen.) Javaslatot teszek a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadására 
azzal az eltéréssel, hogy az 5. sz. napirendi pontot zárt ülés keretében javaslom megtárgyalni. Kérem, hogy 
aki ezzel a módosítással napirendi pontokat elfogadja, szavazzon. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület, 
6 igen szavazattal egyetért, és meghozza a következő határozatot: 
 

61/2011. (III. 23.) ÖH. sz. Határozat 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az ülés 
napirendi pontjait a kiküldött meghívó és az elhangzott módosítás 
szerint. 
 
Végrehajtásért felelős: Szabóné Karsai Mária polgármester  
Határidő: azonnal 

 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Jegyzőkönyv-hitelesítőként javaslom megválasztani Mezei László és Sós Barnabás képviselőket. Kérem, 
hogy aki a javaslattal egyetért, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület, 4 igen szavazattal,  
2 tartózkodással meghozza a következő határozatot: 
 

62/2011. (III. 23.) ÖH. sz. Határozat 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés 
jegyzőkönyv hitelesítőinek Mezei László és Sós Barnabás 
képviselőket választja meg. 
 
Végrehajtásért felelős: Szabóné Karsai Mária polgármester  
Határidő: azonnal 

 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Az 1. napirendi pont előtt a lejárt határidejű határozatokról szeretnék tájékoztatást adni. A lejárt határidejű 
határozatok között csak a februári testületi ülésen hozott határozatok szerepelnek. Ezek között 
túlnyomórészt azok a határozatok szerepelnek, amelyek a 2011. évi költségvetést támasztották alá, úgymint 
a házasságkötő terem használati díjának, az orvosi rendelő használati díjának megállapításáról szóló 
határozatok. (Biró Sándorné képviselő megérkezik az ülésre – 7 fő.) Ezen határozatok esetében értesítettük 
az érintetteket, és a határozatban megjelölt időponttól kezdve már a megemelt összegek kerültek 
kiszámlázásra. A februári testületi ülésen elfogadta a Képviselő-testület a gördülő tervezést, a belső 
ellenőrzésről készült összefoglaló jelentést. Ezekkel nem volt külön teendő. Határozat született a logopédiai 
ellátás Kistérségen belüli megoldására. A határozatot a Kistérségnek továbbítottam. A testület elfogadta az 
energia stratégiát illetve a foglalkoztatási stratégiát, ezekről is értesítettük a Kistérséget. A februári testületi 
ülésen született határozat a költségátalányom módosítására, ennek a levonása visszamenőleg megtörtént. 
Határozat született a Kecskeméti Mihály vállalkozó és a Községgondnokság Kft. között kötendő 
megállapodásáról, erről majd tájékoztatjuk a mai testületi ülésen a jelenlévőket. Határoztunk arról is, hogy 
az Ebesi Vendégvárók Egyesületének az Önkormányzat továbbra is a tagja marad. Megválasztottuk tagnak 
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Józsa Emma képviselőt. A 30.000 Ft-os támogatást is megszavazta a testület, melynek átutalása 
folyamatban van. A zárt ülésen a kitüntető címekkel kapcsolatban születtek határozatok. A kitüntető címek 
átadása a március 15-i ünnepségen megtörtént. A februári ülésen ezeket a határozatokat hozta a testület, 
ezzel kapcsolatban az intézkedések megtörténtek.        
 
Sós Barnabás alpolgármester: 
Április 15-től indul a logopédiai ellátás Ebesen?  
 
Czeglédiné Herczeg Ildikó óvodavezető: 
Olyan feltételeket szabtak, amiknek nem felelünk meg, például fejlesztő szobával kell rendelkezni.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Jelenleg hol zajlik a logopédiai ellátás?  
 
Czeglédiné Herczeg Ildikó óvodavezető: 
Egy közlekedőben, a csoportszoba előtérében, ahol adott a nagytükör, ahol be tudjuk csukni az ajtókat, de 
teljesen hangmentes helyet és fejlesztő szobát nem tudunk biztosítani. Ez a levél már a Nevelési 
Tanácsadóból jött, Balogh Éva Mária küldte, aki jelenleg a Nevelési Tanácsadó vezetője. Balogh Éva Mária 
azt írja, hogy szeptember 1-től a pszichológiai és a nevelési tanácsadás is működne, de nem tér ki arra, hogy 
mikortól szeretné a logopédiai ellátást. A levél második pontjában pedig kéri, hogy biztosítsuk a következő 
feltételeket, és az első feltétel a fejlesztő szoba megléte. Nincs fejlesztő szoba, de még olyan külön 
helyiségek sincsenek, amit be tudnánk ennek rendezni. Balogh Éva Mária szavaival: „szíveskedjen 
gondoskodni arról, hogy az óvoda és az iskola épületében a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 3. számú 
mellékletében felsorolt – ez a kötelező (minimális) eszköz és felszereltségi jegyzékekben foglaltak alapján 
– „Vizsgáló tanácsadó szoba” … rendelkezésre álljanak”.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Felvesszük a kapcsolatot a Nevelési Tanácsadóval, jöjjenek ki és nézzék meg, hogy ahol idáig folyt a 
logopédiai foglalkozás, megfelel-e vagy sem. Az iskolában adott a fejlesztő szoba? Az iskola felújításával 
lesz egy helyiség, ahol a logopédiai foglalkozásokat meg lehet tartani.   
 
Érckövi Katalin iskolaigazgató: 
Attól függ, hogy milyen időpontban, mert a fejlesztő szobában délelőttönként az SNI-s gyerekek tanulnak. 
Csak tanítás után használható logopédiai foglalkozásra a szoba.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Idáig átjártak? Hogyan történt, vagy nálatok nem volt ilyen foglalkozási mód? 
 
Érckövi Katalin iskolaigazgató: 
Nem.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Felvesszük a Nevelési Tanácsadóval a kapcsolatot, és megkérjük őket, hogy nézzék meg a helyszínen, hogy 
megfelel-e a feltételeknek vagy sem, mert amennyiben nem, akkor nem tudjuk a Kistérség keretén belül a 
logopédiai ellátást biztosítani.  
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1. napirendi pont: Az Önkormányzat gazdasági programjának elfogadása.  
Előadó: Szabóné Karsai Mária polgármester 
(Előterjesztés mellékelve.) 
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Előterjesztés szóbeli ismertetése.  
Az Önkormányzat feladatai közé nem írtam be, de szeretném, ha bekerülne az, hogy egy bentlakásos 
szociális otthont is szeretne az Önkormányzat létesíteni. Tegnap a Pénzügyi Bizottsági ülésen Sós Barnabás 
alpolgármester úr vetette fel, hogy a kerékpártárolót bővíteni kellene. Ezekkel javaslom a programot 
kiegészíteni.  
A Közbiztonság pontot kiegészíteném Sós Barnabás alpolgármester úr javaslatával, miszerint gyalogos 
átkelő helyeket kellene kialakítani az Óvoda és az Iskola környékén.  
Az Egészségügyi pontot javaslom kiegészíteni azzal, ami tegnap, a Pénzügyi Bizottsági ülésen, Mezei 
képviselő úr részéről hangzott el, hogy szükséges a fogászati körzet bővítése.   
Az Oktatás területén javaslom, hogy évente szervezzünk sportnapokat a Kistérségen belül, ami szintén a 
Bizottsági ülésen került felvetésre.  
A Kultúra pontot azzal egészítettük ki Bizottsági ülésen, hogy a hagyományteremtő rendezvényekbe be 
szeretnénk emelni az Ebesi Nyári Fesztivált. 
A Sport területén kimaradt a felsorolásból az ifjúsági szabadtéri kondi park, amiről egy későbbi napirendi 
pontban még lesz szó.  
 
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a gazdasági programmal kapcsolatos előterjesztést. Az elhangzott 
kiegészítésekkel elfogadásra javasolja a Pénzügyi Bizottság a gazdasági programot a Képviselő-testület 
részére. 
 
Magyar János képviselő: 
Megszűnt a szeméttelep, ezért sokan igényelnék, ha valahol össze lehetne gyűjteni a szemetet. Nem 
gondolkodik abban az Önkormányzat, hogy valahol kijelöljön egy helyet? Láttam, hogy így is járnak 
kocsik a szeméttelep felé, azok valahova illegálisan elhelyezik a szemetet.    
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Az ok, amiért a szeméttelep rekultiválásra került, többek között az, hogy EU-s követelmény az, hogy a 
szeméttelepeket fel kell számolni. Én is tudok arról, hogy mennek ki oda autók. Fogunk ott egy sorompót 
létrehozni, aminek a kulcsa nálunk lesz. Nem gondolom, hogy újabb szeméttelepet kellene az 
Önkormányzatnak létrehoznia. A kommunális hulladék elszállítása megoldott a településen. Arra fogunk 
ügyelni, hogy ne rakják le a lakosok a szemetet. Egy későbbi napirendi pontban téma lesz, hogy a Platán 
sorral szemközti dűlőutat szeretnénk rendbe hozatni. A vállalkozó az ott keletkezett törmeléket 
elegyengeti és utána egy sorompóval lezárjuk azt a részt.  
 
Kissné Vass Rozália ügyvezető igazgató: 
A községi könyvtár területének a kibővítése vagy költözése lehetséges-e? 
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Az iskola felújításával felszabadul a Rákóczi u. 13. szám alatt lévő épület. El kell majd a  
Képviselő-testületnek gondolkodnia azon, hogy az ingatlant milyen célra hasznosítja. Ha az Idősek 
Klubját át lehetne költöztetni abba az épületbe, akkor a Művelődési Házhoz a jelenlegi Idősek Klubja 
épületét hozzá lehetne csatolni és oda a könyvtárt át lehetne költöztetni.    
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Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Amennyiben nincs több észrevétel, kérem, hogy aki a szóbeli kiegészítésekkel az előterjesztett gazdasági 
programot elfogadja, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal egyetért és az alábbi 
határozatot hozza:  

63/2011. (III. 23.) ÖH. sz. Határozat 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzott kiegészítésekkel 
együtt elfogadja a Képviselő-testület a 2010-2014-es ciklusára szóló 
Önkormányzati gazdasági programot az alábbiak szerint: 

 
 

Ebes Község Képviselő-testületének a 2010-2014-es ciklusra szóló önkormányzati gazdasági 
programja 

 
Ebes Község Hajdú-Bihar megye egyik, társadalmi-gazdasági szempontból is szépen fejlődő települése. A 
munkahelyteremtő, befektetés ösztönző koncepció eredményeként településünkön a munkanélküliek 
aránya messze alul marad a megyére jellemző átlagtól. A község közművesítettségére jellemző adatok: 
vízhálózat 100%, gázhálózat 95%, szilárd útburkolatú utak aránya 45 %. A csatornázottság 95 %. A 
település vagyona folyamatosan növekszik. Emelkedik az újonnan ideköltözők száma. 
Feladatunk a pályázati lehetőségek maximális kihasználása mellett vagyonunk növelése, állagának 
megőrzése, illetve fejlesztése. Célunk egy vonzó, komfortos, élhető európai szintű település 
megteremtése. Olyan település, ahol minden állampolgár jól érzi magát. Törekvésünk, hogy a község 
autonómiájának megőrzése mellett, éljünk a kistérség adta lehetőségekkel. A gazdasági program 
elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete a ciklusának időtartama alatt egy 
egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön, fejlődjön. 
A Képviselő-testület tudomásul veszi azt, hogy a jelen gazdasági programban meghatározottakat 
figyelembe kell venni minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére 
vonatkozó döntésnél. 
 
A jelen gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a Képviselő-
testületnek kell a szükséges anyagi eszközöket biztosítani. 
Az anyagi eszközök, valamint a vagyon megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos, évről évre 
keletkező források (állami támogatások), hanem szükség van 
- a pályázati lehetőségek felkutatására, illetve 
- az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresésére, illetve a meglévő 
anyagi források nagyobb mértékű kihasználására. 
 
A képviselő-testület a település adottságaira, a hazai és európai uniós jogszabályi követelményeket, 
lehetőségeket figyelembe véve, a lakossági elvárásokat, igényeket, lehetőség szerint teljesíteni igyekezve, 
Ebes község 2010-2014-es önkormányzati ciklusra szóló gazdasági programját az alábbiak szerint 
határozza meg: 
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1. Pénzügyi és adópolitika, vagyongazdálkodás, befektetés-támogatás 
 
Elsődleges szempont az egyensúlyi költségvetések összeállítása, a végrehajtás során az önkormányzat 
folyamatos pénzügyi egyensúlyának, stabilitásának biztosítása, a szigorú gazdálkodási fegyelem 
megtartása. A pénzügyi politika része a kiadások legszükségesebb mértékre korlátozása, az ésszerű, 
takarékos gazdálkodás. Cél és nem könnyen megoldható feladat a költségvetés egyensúlyának megőrzése, 
a működési hitelmentesség fenntartása. Fontos kritérium, hogy a működési kiadások összege nem 
haladhatja meg a működési bevételekét. 
 
Az önkormányzat bevételei körében az állami támogatás további csökkenésével kell számolnunk a 
ciklusban. Az önkormányzati saját bevételek szerepe megnő, ezért valamennyi ilyen lehetőséget ki kell 
használnunk a lakosság és a vállalkozók terhelhetőségének figyelembe vétele mellett. Ezek körében 
meghatározóak a helyi adók, ezen belül az iparűzési és az építményadó. Az önkormányzati 
közszolgáltatások nyújtásának finanszírozhatósága érdekében, de az elvárható méltányos, igazságos 
közteherviselés elve alapján is az adóviselési képességgel rendelkezők továbbra is hozzá kell, járuljanak 
az indokolt közösségi kiadásokhoz. 
 
Az önkormányzati költségvetési szervek a tervezett saját bevételek teljesítésén túl még inkább éljenek a 
pályázati lehetőségekkel. 
 
Az önkormányzati vagyon funkciója a közszolgáltatások és infrastruktúra biztosítása (pl. utak, hidak, 
közterületek, intézmények). 
Ennek állagát megóvni, javítani, értékét lehetőleg növelni kell. 
Vagyonfelélés a továbbiakban sem következhet be, érvényesíteni kell a vagyonból-vagyon elvet. 
 
 
2. Gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés 
  
Ezen a területen cél az iparterület továbbfejlesztése – a meglévők mellé újabb munkahelyek teremtése, 
kis- és középvállalkozások ösztönzése, segítése. Az Európai Uniós tagságból adódóan élni kell a pályázati 
lehetőségekkel. 
Fontos feladat a több lábon állás jegyében a turizmus és a szolgáltatások fejlesztése, a hagyományosan 
meglévő mezőgazdaság megerősítése. 

 
A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat: 

- a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint segíti a helyi vállalkozásokat, valamint az 
idegenforgalommal érintett vállalkozókat, 
- segíti a helyi gazdaság megerősödését, ehhez igyekszik kedvező feltételeket teremteni, hogy a 
vállalkozók számára munkahely-bővítési lehetőséget teremtsen, 
- a közszolgáltatások megtartása, illetve bővítése révén munkahelyet teremt, és tart fenn a 
köztisztviselők, közalkalmazottak foglalkoztatásával, 
- aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében, ehhez a honlapján 
hirdetési lehetőséget biztosít, 
- a helyi vállalkozókat nagyobb mértékben bevonja az önkormányzat területén végzett helyi 
beruházásokba,  
- elősegíti, hogy az ebesi munkahelyeken lehetőleg ebesiek dolgozhassanak, hogy a képzett 
munkaerő településünkön kamatoztathassa tudását, 
- rendszeresen együttműködik a munkaügyi hivatalokkal. 
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3. Településfejlesztés 
 

Célunk egy urbanizálódó, lakható település megvalósítása. A beruházások területén fontosnak tartja az 
önkormányzat a megfelelő rangsor kialakítását. A pályázati lehetőségeket ki kell használni, de tudomásul 
kell venni, hogy az önerőt biztosítani kell. 
A településfejlesztés során – az alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási célú fejlesztések 
kivételével – figyelembe kell venni a következőket: 

- azokat a fejlesztéseket, programokat kell előtérbe helyezni,  
- melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztés 
eredményeként az Önkormányzat tartósan (legalább 4 éven keresztül) a korábbi éveknél 
magasabb bevétellel, illetve alacsonyabb kiadással számolhat, és/vagy 
- melyek a lakosság jelentősebb körét érintik,  
- melyek munkahelyet teremtenek,  
  

- háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, melyek 
- a lakosság, vagy a vállalkozók nagyon szűk körét érintik, és mely fejlesztésekkel 
megvalósuló beruházás aránytalan nagy működtetési kiadásokkal jár, 
- során létrejött beruházás üzemeltetése aránytalanul nagy terhet ró az Önkormányzatra, és 
adott közszolgáltatás más módon, kedvezőbb anyagi feltételekkel biztosítható. 
 

Feladatok: 
 

- a folyamatban lévő beruházások közül 
   -  az iskola bővítés-felújítás megvalósítása, 

 -  ISPA projekt lezárása, 
 -  Ivóvízprogram befejezése, 

- járdaépítések, felújítások, 
- útépítési program indítása: 

- a falu utcáinak aszfaltozása 
- mezőgazdasági kerülőút kijelölése 
-    sárrázó utak építése: Alkotmány u., Hunyadi u., Újsor, Kossuth u., Fő u. 

- új utca nyitás a Liszt F. utca mögött, 
- parkolók építése a Rákóczi utcai orvosi rendelőnél, 
- Ebes-Hajdúszoboszló közötti kerékpárút szorgalmazása, 
- a 4. sz. főút bevezető szakaszán található kerékpártároló bővítése 
- a 4-es főút négysávosításának szorgalmazása 
- új játszótér építése (Kulturális Nonprofit Kft) 
- Szolgáltató-kereskedelmi Központ (Piaccsarnok) építés 
- belvízelvezető rendszer tovább fejlesztése – Platán sor –szeméttelepi csatorna kiépítése, 

belvízveszélyes pontok vízelvezetésének megoldása 
- a vasútfejlesztés keretében: 

- fedett magasperon építése 
- gyalogos aluljáró építése a vasútállomásnál 
- közúti, kerékpáros, gyalogos aluljáró építése a vasúti átjárónál 
- zajcsökkentés 

 
4. Közbiztonság 
 

A közbiztonság területén változatlan elvárás a község jó közbiztonságának megőrzése. Ehhez a 
továbbiakban is a Polgárőrség és a Rendőrség közreműködése a meghatározó. Terveink között szerepel 
térfigyelő kamerák kihelyezése a vasúti átjáróhoz, a bekötő utakra. Kiemelt cél gyalogos-átkelőhely 
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létesítése az óvodánál és iskolánál. Fontos feladat a drogmegelőzés. Az Önkormányzat a helyi 
közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében támogatja a közbiztonság 
növelését segítő programok, tájékoztatók szervezését, ilyen programok tartását kezdeményezi a 
rendvédelmi szerveknél. 
 
5. Egészségügy 
 

Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. Ezen a területen az egyik 
legfontosabb feladat: gyermekorvos alkalmazása a településen. Fontos a megelőzés, a szűrővizsgálatok 
népszerűsítése. A fejlesztések során vizsgálni szükséges egy újabb fogorvosi körzet kialakításának a 
lehetőségét.   
 
6. Környezetvédelem, településtisztaság 
 

Arra törekszünk, hogy Ebes EU konform, a környezetvédelem területén minta település legyen. Ennek 
jegyében az Önkormányzat 
- továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról, a szelektív 
hulladékgyűjtésről,  
- propagandát folytat a szemétszállítási szolgáltatás kihasználása érdekében – tájékoztatva a lakosságot a 
szemétégetés negatív környezeti hatásáról, 
- évente egy alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót, 
- támogatja és népszerűsíti a hagyománnyá vált, civil szervezetek által szervezett szemétgyűjtési akciókat, 
- gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság mentesítéséről és a hóeltakarításról, 
- gondoskodik a forgalmasabb utcákon hulladékgyűjtő edények kihelyezéséről, 
- évente környezetvédelmi alapot hoz létre, mely fedezetet biztosít a fásítási programra, a dűlőutak 
karbantartására és fásítására, 
- megszervezi a fák szakszerű gallyazását, virágosítást, parkok karbantartását, 
- megvizsgálja a megújuló energiaforrások hasznosításának lehetőségét, 
- fokozott figyelmet fordít a közterületek gondozására, tisztán tartására. 
 
7. Szociális gondoskodás 
 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását, olyan 
szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának. A szociális gondoskodás 
keretében az Alapszolgáltatási Központnak van fontos szerepe az elesettek, rászoruló családok 
segítésében, idősekről való gondoskodásnál, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés megszervezésében. 
Továbbiakban is hatékonyan kell működnie a helyi családsegítő – és gyermekjóléti szolgálatnak a 
problémás családok segítésében és a gyermekvédelemben. A kistérség keretében működő jelzőrendszeres 
házi gondozásnál törekedni kell a jelzőkészülékek számának növelésére. 
Az Önkormányzat csatlakozik a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz, mellyel a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételét támogatja. A szociális támogatások 
rendszerét az önkormányzat a lakosság helyzetéhez igazodóan igyekszik kialakítani és cél ebben a 
ciklusban egy bentlakásos szociális otthon létesítése. 
 

8. Oktatás 
 
A következő évek legfontosabb céljainak egyike az EU norma szerinti oktatási rendszer kiépítése. Fontos 
elvárás, hogy az óvodai és általános iskolai oktatás kellően alapozza meg a tanulók közép- és felsőfokú 
tanulmányait. Biztosítani kell a nevelés-oktatás jogszabályi és technikai feltételeit, a helyi igények 
érvényesülését figyelembe véve. Kiemelt fontosságú az idegen nyelv és a számítástechnikai ismeretek 
elsajátítása. 
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El kell érnünk, hogy az ebesi gyerekek az EU-ban is versenyképes tudásra tegyenek szert és ezáltal a 
munkaerőpiacon sikeresen megállják a helyüket. 
 

Az Önkormányzat feladatai a közoktatás biztosítása, és színvonalának javítása érdekében: 
  
- intézkedéseket tesz az intézmények kihasználtságának növelésére, ennek érdekében támogatja az 
intézményeket népszerűsítő programok szervezését, az iskola térségi vonzerejének növelését, 
valamint az intézményeknek bemutatkozási lehetőséget biztosít az Önkormányzat honlapján.  
-  szorgalmazza az oktatási intézmények közötti kapcsolat építését és fenntartását.  

  - kistérségi együttműködés keretében logopédus alkalmazása és a pedagógiai szakszolgálat 
működtetése. 
  - az esti gimnáziumi oktatás feltételeit továbbra is biztosítani kell. 
  - megvizsgálja a bölcsőde kialakításának, családi napközik támogatásának lehetőségét. 

 
9. Kultúra 
 

Cél a Művelődési Ház nagyobb mértékben történő kihasználása. Fontos a hagyományok ápolása (Nótakör, 
Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna Egylet, falusi turizmus szolgáltatásai stb.) A színvonalas 
falunapokon kívül olyan közösségformáló rendezvényeket kell szervezni a községben, melyek Ebeshez 
kötődnének és hagyományt teremtenének.(pl. Elszármazottak találkozója, évfordulók méltó 
megünneplése) Ebben a körben kiemelt cél az Ebesi Nyári Fesztivál évente történő megszervezése. Az 
Ebesi Hírlapban az önkormányzati híreken túl, a lakosság, civil szervezetek hírei is nagyobb 
terjedelemben megjeleníthetőek legyenek.(Olvasói rovat működtetése) 
Törekedni kell a Művelődési Ház és a múzeum programkínálatának bővítésére, a községi könyvtár 
könyvállományának a növelésére.  
 
10. Sport 
 

A mai életmód megköveteli, hogy fokozott figyelmet fordítsunk az egészséges életmódra, ehhez 
kapcsolódóan a sportolási lehetőségek megteremtésére. Feladatunk a tömegsport népszerűsítése és 
feltételeinek javítása, ehhez biztosítani kell a feltételeket. 
Feladatok: 
- a már megítélt pályázati támogatásokból a fejlesztések megvalósítása (sportház belső felújítása, 
strandröplabda és baseball pálya kialakítása) 
- sportrendezvények gyakoribb szervezése, kistérségi együttműködés kialakítása sport   
rendezvénysorozatok megvalósításában   
- konditerem működtetése vállalkozó bevonásával, 
- műfüves pálya kialakítás lehetőségének megvizsgálása, pályázat bevonásával, 
- pálya megvilágítás kialakítása, 
- ifjúsági szabadtéri kondipark megvalósítása 
- a település sportegyesületeinek a pénzügyi lehetőségekhez mért támogatása, 
- a sportegyesületek pályázati tevékenységének segítése. 
 
11. Közigazgatás, önkormányzati munka 
  

Legfontosabb cél egy demokratikusabb, nyitottabb és ember közelibb önkormányzat létrehozása. Ennek 
érdekében igény szerint, de legalább évente egy alkalommal falugyűlést kell tartani, ahol a lakosság 
közvetlenül jelezheti a problémákat a község vezetésének.  
A polgármesteri hivatal jó személyi és technikai feltételekkel, megfelelően látja el feladatait, elősegítve a 
község fejlődését, a pályázati források megszerzését, intézve a lakosok ügyeit. A hivatalnak még jobbá, 
takarékosabbá, ügyfélbarát szolgáltatóvá és önkormányzati területen még inkább „menedzser” 
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szemléletűvé kell alakítani tevékenységét. A község központi arculatának még szebbé tételéhez, a 
munkafeltételek javításához, és mindenekelőtt a lakosok minél jobb kiszolgálása miatt fontos egy új 
községháza. A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges: 

- a szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtése, 
- az elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtése,  
- az információs szolgáltatás kiterjesztése,  
- a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása, 
- a közintézmények akadálymentesítése. 

 
Előtérbe kell helyezni az EU pályázati lehetőségek maximális kihasználását, a pályázatokhoz szükséges 
saját erő biztosítását, a pénzek okos felhasználását. A civil szervezeteket erőnkhöz mérten támogatni kell. 
Ápolni és bővíteni kell a testvér-települési kapcsolatokat. A tájékoztatás céljával az önkormányzat 
internetes oldalát folyamatos fejleszteni és karbantartani, a helyi újság színvonalát emelni szükséges. Meg 
kell vizsgálni egy helyi rádió beindításának, valamint a képviselő-testületi ülések sugárzásának 
lehetőségét.  
 
11. Települési közösség, közélet terén 
 
Ezen a területen legfontosabb cél Ebes pozitív megítélésének, vonzerejének és megtartó képességének a 
megőrzése, növelése. Ennek érdekében az alábbiak a célkitűzéseink: 
 

- az autonómia és érdekérvényesítés erősítése, 
- a lokálpatriotizmus és az összetartozás érzésének fokozása, 
- az újonnan ideköltözők beilleszkedésének a segítése, 
- a település arányos és egyenletes fejlesztése, 
-     a külterületi lakosságnak a településhez való tartozásának erősítése. 
 

Nagyon fontos a civil szervezetek lehetőség szerinti támogatása, hiszen ezeknek a szervezeteknek 
kiemelkedő, közösségformáló szerepük van a község életében. Cél egy jó hangulatú, barátságos, 
összetartó közösség kialakulásának elősegítése. A szabadidős tevékenységeken belül fontos feladat a 
fiatalok szórakozási lehetőségének megteremtése. Meg kell találni a megfelelő helyet a településen, 
ahol a fiatalok kulturáltan szórakozhatnak (asztali tenisz, csocsó, biliárd, diszkó, esetleg bowling), 
anélkül, hogy zavarnák a lakosok nyugalmát. 
Feladat a Nagypark rendbetétele, kapja vissza régi szerepét.  

 
Összességében Ebes jövőképét a település „piacképesebbé” tételében, egy nyílt, befogadó, egy otthonos, 
egy sikeres – a 21. század Európájának megfelelő – község, közösség megteremtésében látjuk. 
Ezeknek és a cikluson túlmutató feladatoknak a megvalósításához kérjük és igényeljük a településen 
működő szervezetek, intézmények, politikai erők, vállalkozások és minden tenni akaró ebesi lakos 
közreműködését. 

 
Végrehajtásért felelős: Szabóné Karsai Mária polgármester  
Határidő:   folyamatos  
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2. napirendi pont: Előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatáról. 
Előadó: Dr. Hajdu Miklós jegyző 
(Előterjesztés mellékelve.) 
 
Dr. Hajdu Miklós jegyző: 
Előterjesztés szóbeli ismertetése. Javaslom a 2. sz. függelék hatályon kívül helyezését, tekintettel arra, hogy 
az ottani rendelkezéseket az SzMSz 41/A §-a is tartalmazza, így a 2. sz. függelék csak ismétli az ottani 
szabályokat.   
 
Mezei László képviselő: 
Indokoltak ezek a módosítások. Demokratikusabbá teszik a testületi üléseket. Szükségszerűnek tartom a 
módosításokat.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Abban kell még dönteni, hogy a korelnök vagy a Pénzügyi Bizottság elnöke legyen jogosult összehívni a 
testületi ülést a polgármester illetve az alpolgármester akadályoztatása esetén. Az SZMSZ-ek túlnyomó 
része a korelnököt jelöli ki, ezért javaslom, hogy maradjunk ennél. Jelen esetben Magyar János képviselő úr 
a korelnök. Elfogadjátok a javaslatot? 
 
Mezei László képviselő: 
Igen.       
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Amennyiben egyéb javaslat a szervezeti és működési szabályzattal kapcsolatban nincs, kérem, hogy aki 
azzal a változással, amit jegyző úr elmondott, és azzal, hogy a korelnököt emeljük be a 8 § szakaszban 
nyitva hagyott kérdésbe, elfogadja az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatát, szavazzon. 
Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

9/2011. (IV.01.) Ör. sz. rendelete 
  Ebes Községi Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
(Egységes szerkezetben) 

 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati jogok törvényes és hatékony gyakorlásának 
érdekében, a széles nyilvánosságon alapuló demokratikus hatalomgyakorlás alapvető feltételeinek biztosításával, az 
alapvető szervezetének kialakítása és működése részletes szabályainak rendezése érdekében a Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdésének a.) pontja, továbbá 44/A (2) bekezdése, 
valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat szervezeti- és működési szabályzatáról (a továbbiakban: SZMSZ) az 
alábbi rendeletet alkotja: 

 
Általános rendelkezések 

1. § 
(1) Az önkormányzat megnevezése: Ebes Községi Önkormányzat. 

Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzat feladat- és hatáskörök gyakorlása a képviselőtestületet illeti 
meg.  

(2) Az önkormányzat székhelye: 4211 Ebes, Széchényi tér 1. 
(3) A község határai: Ebes község Debrecen várostól délnyugatra a 4-es számú főútvonal és a Budapest-Záhony 

vasútvonal között fekszik. Északon és keleten Mikepércs község, nyugaton Hajdúszoboszló város, északnyugaton 
Nagyhegyes község, délen Hajdúszovát község határolja.  

(4) Az önkormányzat jelképei: a címer és a zászló, melyek részletes leírását és használatuk rendjét külön 
önkormányzati rendelet szabályozza. 
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(5) Az önkormányzat Hivatala: Ebes Községi Polgármesteri Hivatal (Ebes, Széchenyi tér 1.) 
(6) Az önkormányzat és szervei valamennyi bélyegzőjén a Magyar Köztársaság címerét kell használni.  
 

Az önkormányzat feladat- és hatásköre 
2.§ 

(1) Az önkormányzat kötelező feladata az Ötv. 8. § (4) bekezdésben és egyéb törvényekben meghatározott helyi 
közszolgáltatások biztosítása. Ezen kívül ellátja a lakosság igényei és anyagi lehetőségei alapján az Ötv. 8. § (1) 
bekezdésben foglaltakat. 

(2) Az önkormányzat – saját felelősségére – vállalkozási tevékenységet folytathat: 
  a.) közvetlenül vesz részt vállalkozásban, 

b.) a helyi adó- és vállalkozás-támogató politikával vállalkozás-élénkítő és piacbarát gazdasági környezetet 
teremt. 

(3) A helyi önkormányzat vállalkozása a kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. Az önkormányzat 
olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

(4) Az önként vállalt helyi közszolgáltatások és feladatok tekintetében a Képviselő-testület maga határozza meg – a 
lakosság igényei alapján és anyagi lehetőségeitől függően -, hogy mely feladatokat milyen mértékben és módon 
lát el. 

(5) A Képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátása céljából önkormányzati intézményt, 
gazdasági társaságot, más szervezetet alapíthat, és kinevezi azok vezetőit. 

 
 

Hatáskör átruházás 
3. § 

(1) A Képviselő-testület egyes hatáskörei gyakorlását a polgármesterre, a bizottságaira, a törvényben 
meghatározottak szerint társulására ruházhatja. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. 
Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható, azok gyakorlásáról a hatáskörgyakorló a Képviselő-testületnek 
havonta egyszer vagy a hatáskör gyakorlását követő képviselő-testületi ülésen beszámolni köteles. 
(2) A Képviselő-testület hatásköre gyakorlását a 3. és 4. számú mellékletekben foglaltak és az egyéb önkormányzati 
rendeletek szerint a polgármesterre, a bizottságaira átruházza. 
(3) A polgármester, a települési képviselő kezdeményezheti, hogy a Képviselő-testület vizsgálja felül a 
bizottságának, a polgármesternek - Képviselő-testület által átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntését. 
(4) Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg. A képviselő-testület kizárólagos 
hatáskörébe tartozik: 

a.) az önkormányzati rendeletalkotás, 
b.) az önkormányzat szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, 
c.) a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés és megbízás, 
d.) a helyi népszavazás kiírása, 
e.) az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk 

szabályozása, díszpolgári cím adományozása, 
f.) a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló 

beszámoló elfogadásáról, 
g.) a helyi adó megállapítása, 
h.) a településszerkezeti terv, szabályzási terv és helyi építési szabályzat jóváhagyása, 
i.) hitel felvétele, 
j.) kötvénykibocsátás, továbbá közalapítvány, közösségi célú alapítvány és alapítványi 

forrás átvétele és átadása, 
k.) önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való 

csatlakozás, 
l.) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről; nemzetközi 

önkormányzati szervezethez való csatlakozás, 
m.) intézmény alapítása, 
n.) közterület elnevezése, emlékmű és köztéri szobor állítás, 
o.) eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál, 
p.) a bíróságok ülnökeinek a megválasztása, 
q.) állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 

ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha az általa nyújtott szolgáltatás a települést is érinti, 
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r.) felterjesztési jog gyakorlása, véleménynyilvánítás azokban az ügyekben, amelyekben a 
törvény az önkormányzat álláspontjának kikérését írja elő, 

s.) a települési képviselő, a polgármester összeférhetetlenségi ügyében való döntés, az Ötv. 
33/A. § (2) bekezdés b.) pontjában – a polgármesterre vonatkozó összeférhetetlenségi 
szabályokkal összefüggő – hozzájárulással kapcsolatos döntés, a vagyonnyilatkozati 
eljárással kapcsolatos döntés, 

t.) amit törvény a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal. 
 

A Képviselő-testület működése 
4. § 

(1) A helyi önkormányzati képviselők létszáma 6 fő. A képviselők névsorát az SZMSZ. 1. sz. függeléke tartalmazza. 
A minősített többségű döntéshez a megválasztott képviselők többségének szavazata, azaz négy egybehangzó 
szavazat szükséges.  

(2) A Képviselő-testület és a bizottságok munkaterv szerint üléseznek. 
(3) A Képviselő-testület elnöke a polgármester. 
(4) A képviselőtestület ülésein tanácskozási joggal részt vesz a jegyző, távollétében az általa megbízott helyettese. 
(5) A képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal vesznek részt – azon napirendek vonatkozásában, amelyek az 

illetékes bizottságok hatáskörébe tartoznak – a bizottságok külső tagjai. 
(6) A képviselő-testület ülésein továbbá tanácskozási joggal vesznek részt az önkormányzat intézményeinek a 

vezetői, valamint az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló társaságok vezetői azon napirendek 
vonatkozásában, amelyek érintik az intézmény, vagy az érintett cég működését. 
 

Munkaterv 
5. § 

(1) A Képviselő-testület üléseit a polgármester javaslata alapján egyszerű többséggel elfogadott, fél évre előre 
meghatározott munkaterv szerint tartja. A munkaterv elkészítésénél kérni kell a képviselők, a bizottságok tagjai, a 
jegyző és az önkormányzati intézmények javaslatait. 

(2) A munkatervet jóváhagyásra legkésőbb az adott naptári év februárjában, illetve szeptemberében kell a Képviselő-
testület elé terjeszteni.  

(3) A munkatervnek tartalmaznia kell: 
a.) az ülések tervezett főbb napirendjét 
b.) a testületi ülések tervezett időpontját 
c.) a napirendek előadóit 
d.) az előkészítésben résztvevő egyéb személyek, illetve bizottságok megjelölését. 

 
Az ülések formái 

6. § 
(1) A Képviselő-testület szükség szerint ülésezik, de évenként legalább 6 rendes ülést tart. Rendes ülés július 

hónapban nem tervezhető. 
(2) A Képviselő-testület üléseit általában szerdai munkanapokon tartja. 
(3) Az ülések napirendjét a polgármester által előterjesztett javaslat alapján az ülés kezdetekor egyszerű többséggel a 

Képviselő-testület állapítja meg. 
(4) Ha a képviselőtestület egy nap alatt nem végzett az adott napirendi pontok megtárgyalásával, úgy ülését külön 

összehívás nélkül a következő hét ugyanazon napján folytatja (folytatólagos ülés). A napirendek megtárgyalását 
újabb ülésre nem lehet elhalasztani.  

 
7. §  

(1) A polgármester köteles rendkívüli ülést összehívni, ha: 
a.) azt jogszabály kötelezővé teszi, 
b.) a Képviselő-testület erről határozatot hoz, 
c.) legalább 3 képviselő, illetve bármely bizottság írásban, az ok megjelölésével és a sürgősség 

indoklásával indítványozza, 
d.) azt halaszthatatlan ügyek indokolttá teszik. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben 8 napon belül kell a Képviselő-testületet összehívni.  
(3) Rendkívüli ülés napirendjére csak olyan tárgysorozat vehető fel, amely annak összehívását indokolttá tette. 
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(4) Rendkívüli ülés összehívása esetén a Képviselő-testületi ülésre szóló meghívót a polgármester legkésőbb az ülést 
megelőző 24 órával korábban a sürgősség okának megjelölésével küldi meg. A meghívó formai követelményei 
megegyeznek a rendes ülésre küldött meghívóéval. 

 
Meghívó 

8. § 
(1) A Képviselő-testületet a polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármester hívja össze. 
(2) A meghívót – a tárgysorozat megjelölésével – legalább 4 munkanappal az ülést megelőzően kell a Képviselő-

testület tagjainak megküldeni.  
(3) A meghívó tartalmazza: 

a) az ülés helyét, 
b) az ülés időpontját, 
c) az ülés minősítését (rendes, rendkívüli, folytatólagos), 
d) az ülésen megtárgyalandó minden írásbeli előterjesztést, interpellációt. 

(4) A Képviselő-testület ülésére szóló meghívót a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján ki kell függeszteni legkésőbb 
az ülést megelőző 4 munkanappal korábban. 

 
Zárt ülés 

9. § 
(1) A Képviselő-testület ülése nyilvános. A sajtó képviselői, valamint az érdeklődők számára az ülésteremben való 

részvételt lehetővé kell tenni.  
(2) Zárt ülést kell tartani választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi 

eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az 
érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele; továbbá önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és 
kitüntetési ügy, valamint a képviselői, illetve polgármesteri vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás 
tárgyalásakor. 

(3) Zárt ülés rendelhető el az önkormányzat vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha 
a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. Erről az érdekelt, a polgármester, illetve a szakbizottság javaslata 
alapján minősített többséggel kell dönteni.  

(4) A zárt ülésen a Képviselő-testület tagjai, a jegyző, a jegyzőkönyvvezető, továbbá meghívása esetén az érintett és 
a szakértő vehet részt. 

(5) A zárt ülésen hozott határozatról a nyilvánosságot a polgármester tájékoztatja, ennek során a személyes 
adatvédelem körébe tartozó adatokat nem közölhet. 

(6) A zárt ülésen elhangzottakról (vita, szavazás, stb.) a jelenlévők kívülállóknak felvilágosítást nem adhatnak. 
 

Előterjesztések benyújtása 
10. § 

(1) Bármely képviselő, a polgármester, a Képviselő-testület bizottságai és a jegyző jogosultak indoklást tartalmazó 
előterjesztést tenni.  
(2) Az előterjesztő az indítványt legkésőbb a testületi ülés előtt 5 munkanappal korábban, írásban, a jegyzőnél 
nyújthatja be törvényességi véleményeztetés céljából.  
 

11. § 
(1) Az előterjesztés két részből áll: 

1. az első résznek tartalmaznia kell az ügy pontos tárgyát és annak áttekintését, hogy a témakör szerepelt-
e már korábban napirenden, és ha igen, milyen döntés született; az előkészítésben résztvevők 
megnevezését és azokat a javaslatokat, amelyeket az előterjesztés nem vett figyelembe a javasolt döntés 
kialakításánál.  

2. a második rész az egyértelműen megfogalmazott határozati javaslatból áll. Ebben meg kell jelölni az 
előterjesztőt, a Képviselő-testületi hatáskört biztosító jogszabályt, a rendelkező részt, az esetleges 
döntési változatokat, a konkrét végrehajtási határidőt, a végrehajtásért felelős személy megnevezését, 
valamint azt, hogy jelentést igényel-e. 

 
 
 

 



 

 

93 
 

A Képviselő-testület ülésének vezetése 
12. § 

(1) A Képviselő-testület üléseit a polgármester vezeti. Akadályoztatása esetén az alpolgármester látja el az ülés 
elnöki teendőit. Egyidejű akadályoztatás esetén a Pénzügyi Bizottság elnöke hívja össze és vezeti az ülést. 

(2) A Képviselő-testület ülésének kezdetén az elnök megállapítja a jelenlévő képviselők számát és megállapítja a 
határozatképességet. Az ülés akkor határozatképes, ha a Képviselő-testület tagjainak több, mint a fele jelen van. 

(3) Ha az ülés határozatképes, az elnök az ülést megnyitja és ismerteti a napirendre vonatkozó javaslatát.  
(4) A napirendre tűzés kérdésében a testület az előterjesztő esetleges megkérdezése után vita nélkül határoz.  
(5) Ha a Képviselő-testület ülését határozatképtelenség miatt el kell napolni, a polgármester 8 napon belül köteles azt 

újból összehívni.  
 
 

Állampolgári jogon történő hozzászólás 
13. § 

(1) Az ülésen a hallgatóság tagjaként jelenlévő polgárok közül – legkésőbb az ülés megkezdése előtt, megjelölve a 
napirendhez történő felszólalás tárgyát – szólásra jelentkezőnek a képviselő-testület egyszerű többségű döntéssel 
adhatja meg a szót a napirend tárgyalásakor  legfeljebb 3 perc időtartamra. Egy ülésen a hallgatóság tagjaként 
jelen lévő állampolgári hozzászólások az azokra adott válaszokkal együtt nem haladhatják meg a 15 percet. 

(2) Ezen időn túli hozzászólást egyszerű többséggel hozott, vita nélküli döntésével a Képviselő-testület 
engedélyezhet. 

 
Az ülés rendjének biztosítása 

14. § 
(1) Az elnök az alábbi intézkedésekre jogosult: 

a.) Figyelmeztetheti a hozzászólót arra, hogy: 
- csak a napirenddel kapcsolatosan tegye meg észrevételét, javaslatát, és attól ne térjen el, 
- a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő kijelentésektől való tartózkodásra.  

b.) Rendre utasíthatja azt, aki a Képviselő-testületi üléshez méltatlan magatartást tanúsít, illetve aki az ülés 
rendjét zavarja (pl. egymás közti beszélgetéssel, beszólással, az ülésen ki-be járkálással), 

c) Megvonhatja a szót attól a képviselőtől, aki a fenti pontokban foglalt rendzavaró magatartást megismétli. 
(2) Az ülésen a hallgatóság – ideértve a sajtó képviselőit is – csak a kijelölt helyen foglalhat helyet. Tetszés-

nyilvántartással, vagy egyéb módon az ülés rendjét nem zavarhatják. 
(3) Rendzavarás esetén az elnök a rendzavarót figyelmeztetheti, vagy az ülésről kiutasíthatja.  
 

A napirend megtárgyalása 
15. § 

(1) Az elnök minden napirendi pontról külön vitát nyit. 
(2) Az elnök az elhangzottakat összefoglalja, és a vitát lezárja. A vita mindaddig nem zárható le, amíg a 

hozzászólásra jelentkező képviselők között van olyan, aki a napirendi ponttal kapcsolatban még nem nyilvánított 
véleményt. 

(3) A tárgyalt napirendet érintő ügyrendi kérdésben a Képviselő-testület tagjai bármikor szót kérhetnek. Az ügyrendi 
javaslatok felett a testület vita nélkül határoz.  

(4) A napirend tárgyalása során az előadó kiegészítést tehet az előterjesztéshez, a Képviselő-testület tagjai és a 
tanácskozási joggal meghívottak kérdést intézhetnek, amelyre a vita előtt választ kell adni. A választ követően 
kerül sor a napirend vitájára. 

(5) A Képviselő-testület ülésén folyó érdemi munka hatékonyságának elősegítése, illetve a napirendek megtárgyalása 
időbeni elhúzódásának megakadályozása érdekében az alábbi időtartamokat kell betartani: 

a.  előterjesztés szóbeli kiegészítése, valamint a közvetlenül érintett bizottság elnök részére: 
legfeljebb 3 perc, 

b.  hozzászólások: legfeljebb 2 perc. 
c.  személyes érintettség esetén hozzászólásra reagálás: legfeljebb1 perc. 

(6) A napirendhez való hozzászólás joga a Képviselő-testület tagját csak az (5) bekezdésben megjelölt módon illeti 
meg. 

(7) A vita lezárása előtt a napirend előadója válaszolhat a vitában elhangzottakra, ennek keretében reagál az 
eldöntendő kérdések jogi, gazdasági lehetőségére. A vita során bármikor a jegyző a javaslatok, illetve az 
elhangzottak törvényességét érintően észrevételt tehet.  
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(8) A polgármester az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja 
szavazásra, oly módon, hogy előbb a vitában elhangzott módosító, kiegészítő indítványokról, majd az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatról döntsön a testület. Amennyiben a döntés eltér a kiadott határozati 
javaslattól, vagy ilyen nem lett kiadva, azt teljes szövegében megfogalmazva ismertetni kell. 

 
16. § 

(1) A javaslat elfogadásához – az SZMSZ-ben és az Ötv.-ben meghatározott kivételektől eltekintve – a jelenlévő 
képviselők több, mint felének igen szavazata szükséges (egyszerű többség) 

(2) A megválasztott képviselők több, mint felének igenlő szavazata szükséges (minősített többség): 
a.) a rendeletalkotáshoz, 
b.) a szervezetének kialakításához és működésének meghatározásához, 
c.) a törvény által hatáskörébe utalt választáshoz, kinevezéshez, megbízáshoz, felmentéshez, megbízás 

visszavonásához, 
d.) az önkormányzati társulás létrehozásához, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozáshoz, 
e.) a külföldi önkormányzattal való együttműködési megállapodáshoz, nemzetközi önkormányzati szervezethez 

való csatlakozáshoz, 
f.) intézmény alapításához, megszüntetéséhez, átszervezéséhez, 
g.) zárt ülés elrendeléséhez, 
h.) a képviselők döntéshozatalból való kizárásához, 
i.) a Képviselő-testület hatáskörének átruházásához, 
j.) hitelfelvételhez, kötvény kibocsátásához, 
k.) önkormányzati jelképek, kitüntetések, és elismerő címek meghatározásához, használatuk szabályozásához, 
l.) a polgármester fegyelmi és anyagi felelősségének megállapításához, 
m.) helyi népszavazás kiírásához, 
n.) az önkormányzat vagyonával való rendelkezéshez, 
o.) az SZMSZ-ben meghatározott egyéb esetekben. 

 
17. § 

(1) A Képviselő-testület nyílt, névszerinti, vagy titkos szavazással dönt. 
(2) A nyílt szavazás kézfeltartással történik. 
(3) Legalább 3 képviselő kezdeményezheti a névszerinti szavazás elrendelését, melyről a Képviselő-testület egyszerű 

többséggel, vita nélkül határoz. Nem lehet névszerinti szavazást kérni ügyrendi, illetve személyi kérdésekben. 
(4) Névszerinti szavazás esetén a jegyző betűrendben felolvassa a képviselők névsorát, akik „igen”-nel, vagy „nem”-

mel szavaznak. A polgármester szavazatát utolsóként adja le. A névsort a személyek szavazatának feltüntetésével 
a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. 

(5) A Képviselő-testület titkos szavazást tarthat e rendelet 9. § (2) és (3) bekezdésében foglalt esetekben. 
 

18. § 
(1) Nyílt és névszerinti szavazás esetén a számlálást az elnök a jegyző közreműködésével végzi. 
(2) Titkos szavazás lebonyolításához három tagból álló szavazatszámláló bizottságot kell létrehozni. A tagok maguk 

közül elnököt választanak. A szavazásról a bizottság jegyzőkönyvet készít, annak eredményét a szavazatszámláló 
bizottság elnöke hirdeti ki. 

(3) A szavazatot indokolni, vagy bárkit szavazatának indoklására felhívni tilos.  
(4) A Képviselő-testület döntéshozatalában nem vehet részt az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját az ügy 

személyesen érinti, erről az érintett képviselő, vagy bármely képviselő javaslatára a Képviselő-testület minősített 
többséggel dönt. A képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettségét. A kizárt képviselőt a 
határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni. 

 
19. § 

(1) Ha a Képviselő-testület kinevezési, megbízási, választási, felmentési, megbízás visszavonási jogkörének 
gyakorlása során több jelölt közül egy jelölt sem kapja meg a szükséges szavazatot, valamint ha a határozati 
javaslat több változatot tartalmaz, és egyik sem kapja meg a szükséges szavazatot, akkor újabb szavazási 
forduló(ka)t kell tartani. Ebben a fordulóban a legkevesebb igen szavazatot kapott jelölt, vagy javaslat nem vehet 
részt. Az utolsó fordulóban egyedüli jelölt, illetve egyetlen határozati javaslat az lesz, aki (amely) az előző 
szavazás során a legtöbb igen szavazatot kapta. 
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(2) Ha a Képviselő-testület kinevezési, megbízási, választási, felmentési, megbízás visszavonási jogkörének 
gyakorlása során két szavazati forduló után a jelöltek azonos szavazatot kapnak, a 3. szavazási forduló nyílt 
szavazással történik. 

(3) Ha az előző bekezdésben foglaltak alapján a jelölt, illetve a határozati javaslat nem kapja meg a szükséges 
szavazatokat, akkor az előterjesztőnek új pályázatot kell kiírnia, illetve új határozati javaslatot kell készítenie.  

(4) Érvényes szavazás után abban a kérdésben, amelyben a szavazás történt, ismételt szavazást elrendelni csak akkor 
lehet, ha az üggyel kapcsolatosan olyan új körülmény merül fel, amely annak elbírálását lényegesen befolyásolja. 
A körülmény újdonságának és lényegességének kérdésében a Képviselő-testület határoz. Ennek során, ha az 
eredeti döntéshez minősített többség kellett, e kérdés eldöntéséhez is minősített többség szükséges. 

 
A Képviselő-testület rendeletalkotása 

20. § 
(1) A Képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi, társadalmi viszonyok rendezésére, tovább törvény 

felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot. 
(2) Az önkormányzati rendeletek végrehajtására kötelezettek – a polgármester indítványára – tájékoztatást adnak a 

végrehajtás helyzetéről és a fontosabb tapasztalatokról. 
(3) Az önkormányzati rendeletet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kell kihirdetni. 

 
Interpelláció 

21. § 
(1) Interpelláció a polgármesterhez, a bizottsági elnökhöz és a jegyzőhöz intézett, intézkedést igénylő vagy 
véleménynyilvánító kérdés, amelyben a képviselő önkormányzati feladat- és hatáskörbe tartozó ügyben problémát 
vet fel, illetve valamilyen mulasztásra, helytelen gyakorlatra hívja fel a figyelmet. 
(2) Az interpellációt legkésőbb az ülést megelőző 5 munkanapon belül írásban lehet benyújtani a polgármesterhez, 
aki gondoskodik az interpellációnak a címzetthez való eljuttatásáról. A Képviselő-testület csak rendes ülésen 
foglalkozik az interpelláció megtárgyalásával. 
(3) Az interpellációnak tartalmaznia kell a képviselő nevét, az interpelláció tárgyát és címzettjét. A benyújtott 
interpellációt, amennyiben része az előterjesztésnek, az ülés előtt kell kiosztani. 
(4) Az interpellációra adott válasz elfogadásáról az interpelláló nyilatkozik. El nem fogadása esetén arról a 
Képviselő-testület vita nélkül – egyszerű többséggel – határoz. 
(5) Ha az interpellációra adott választ a Képviselő-testület sem fogadja el, további vizsgálat és javaslattétel céljából a 
kérdést az általa kijelölt bizottság elé utalja. A bizottság válaszát a következő rendes ülésen terjeszti elő. 
(6) Az interpelláció ismételt el nem fogadása esetén a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt az 
interpelláció által felvetett kérdés lezárásának módjáról. 

 
22. § 

(1) A Képviselő-testületi ülésen idő hiányában válasz nélkül maradt, vagy az interpellált személy részéről 
előkészítést igénylő esetekben az interpellációkra a választ írásban kell megadni az ülést követő 15 napon belül. 

(2) Visszavontnak kell tekinteni azt az interpellációt, amelynek a megtárgyalásánál az interpelláció nincs jelen, és a 
megtárgyalás elnapolását sem kérte. 

(3) Egyazon kérdésben újabb interpellációnak nincs helye. Az interpelláció azonosságáról – kétség esetén – a 
Képviselő-testület vita nélkül – egyszerű többséggel – határoz. 

 
Képviselői kérdés 

23. § 
(1) A képviselők a polgármesterhez, a jegyzőhöz és a bizottsági elnökökhöz önkormányzati ügyben kérdést 

intézhetnek. 
(2) A Képviselő-testület az adott felvilágosításról nem szavaz. 
(3) A kérdésre – amennyiben válasz azonnal nem adható – a kérdezett 15 napon belül írásban köteles válaszolni. 

 
A közmeghallgatás 

23. § 
(1) A Képviselő-testület - munkaterve alapján – évente legalább egyszer közmeghallgatást tart (általános 

közmeghallgatás) 
(2) A közmeghallgatás helyét, idejét, napirendjét 15 nappal korábban a helyben szokásos módon közzé kell tenni  
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(3) A közmeghallgatás alkalmával lehetővé kell tenni, hogy az állampolgárok és a helyi szervek képviselői a 
napirendhez nem kapcsolódó közérdekű bejelentéseket, javaslatokat, panaszokat előterjeszthessék. 

(4) Nem általános közmeghallgatás esetén a képviselőtestület elrendelheti, hogy a közmeghallgatáson csak az előre 
meghirdetett egy vagy több téma kerüljön megvitatásra. 

 
24. § 

(1) A polgármester előre meghatározott közérdekű tárgykörben, illetőleg a jelentősebb döntések sokoldalú 
előkészítése érdekében az állampolgárok és a társadalmi szerveződések közvetlen tájékoztatása céljából 
falugyűlést hívhat össze. 

(2) A falugyűlés helyéről, idejéről a tárgyalásra kerülő tárgykörökről a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 
tájékoztatást kell adni a rendezvény előtt legalább 5 munkanappal. 

(3) A falugyűlést a polgármester vezeti, melyre meg kell hívni a képviselőket, a jegyzőt, az intézményvezetőket, a 
bizottságok nem képviselő tagjait, illetve azt, akinek jelenlétét a polgármester szükségesnek ítéli. 

(4) A falugyűlésről jegyzőkönyv készül, amelynek elkészítéséről a jegyző gondoskodik. 
 

A Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv vezetése 
25. § 

(1) A Képviselő-testület az Ötv. rendelkezései szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni. 
(2) A jegyzőkönyvnek az Ötv. 17. § (1) bekezdésében foglaltakon túl tartalmaznia kell: 

a.  A Képviselő-testületi ülés idejét és helyét, 
b.  az elfogadott napirendi pontokat az előterjesztők feltüntetésével, 
c. a határozati javaslatot, amennyiben eltér az előterjesztéstől 
d. az elhangzott interpellációkat, kérdéseket, a rájuk adott válaszokat és a velük kapcsolatos 

határozatokat. 
(3) A jegyzőkönyvet 2 példányban kell elkészíteni. 
(4) A jegyzőkönyv irattári példányához mellékelni kell: 

a. a meghívót, 
b. a jelenléti ívet, 
c. a tárgyalt napirendek írásos anyagát, 
d. a névszerinti szavazás jegyzőkönyvét, 
e. az írásban benyújtott kérdések, interpellációk szövegét, 
f. a népszavazást kezdeményező dokumentumokat. 

(5) A Képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvet a polgármester és a jegyző, továbbá a Képviselő-testület által 
kijelölt két képviselő, mint jegyzőkönyv hitelesítők írják alá. 

(6) A választópolgárok – a zárt ülés kivételével – betekinthetnek a Képviselő-testület előterjesztéseibe, és ülésének 
jegyzőkönyvébe. A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni. 

(7) A Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének megtekintését a jegyzőnél kell kérni. A kérelmező a jegyző által 
kijelölt köztisztviselő jelenlétében – az adatvédelmi szabályok megfelelő alkalmazása mellett - tanulmányozhatja 
a jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyvről másolatot költségtérítés ellenében lehet adni. A másolati példány átadását 
írásban rögzíteni kell a dátum és az átvevő személyének megjelölésével. 

(8)  A település lakosságát érintő fontosabb testületi határozatokat – a Képviselő-testület döntésének megfelelően – a 
jegyző a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 15 napig közzéteszi. 

 
A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok kezelése, hozzáférésének biztosítása 

26. § 
(1) Az önkormányzat feladatkörébe tartozó ügyekben - így különösen az önkormányzati költségvetésre és annak 
végrehajtására, az önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a 
piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására 
vonatkozóan - biztosítja a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. 
(2) Az önkormányzat rendszeresen a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve az Ebesi Hírlapban közzéteszi a 
tevékenységével kapcsolatos legfontosabb - így különösen a hatáskörére, illetékességére, szervezeti felépítésére, 
szakmai tevékenységére, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, az általa kezelt adatfajtákra és a 
működéséről szóló jogszabályokra, valamint a gazdálkodására vonatkozó - adatokat. 
(3) A fent említett adatok nem ismerhetők meg, ha azok bírósági eljárással vagy közigazgatási hatósági eljárással 
érintettek. 
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(4) Az önkormányzat és szervei feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített 
vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános. Ezen adatok 
megismerését az azt kezelő szerv vezetője engedélyezheti. 
(5) A közérdekű adatok megismerésére irányuló igényt a Polgármesteri Hivatalnál kell előterjeszteni a jegyzőnek 
címezve. A jegyző az igényt megvizsgálja és intézkedik annak elutasítása vagy teljesítése iránt. Az adatot kezelő 
szerv az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz annak eleget. 
(6) Az igény elutasítására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény szabályait kell alkalmazni. 

 
A Képviselő-testület bizottságai 

27. § 
(1) Az állandó bizottságok feladata, hogy folyamatosan segítsék a Képviselő-testület tevékenységét, illetve 
munkájának eredményességét, ennek érdekében szükség szerint, de évenként legalább 6 alkalommal ülésezik. 
(2) Az állandó bizottság általános feladatai:  
a.) a bizottságok döntenek: 

aa) saját munkatervük és ügyrendjük meghatározásáról, 
ab) a Képviselő-testület által hatáskörükbe utalt ügyekben. 

b) a bizottságok előkészítik: 
ba) feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeletek koncepcióját, illetőleg rendelet-tervezeteket, 
bb) a Képviselő-testület által feladatkörébe utalt előterjesztéseket. 

c) a bizottságok véleményezik: 
ca) a hatáskörébe tartozó Képviselő-testületi előterjesztéseket, 
cb) a Képviselő-testület által meghatározott rendelet-tervezeteket, 
cc) a polgármester által előterjesztett, feladatkörét érintő javaslatokat, tervezeteket, 
cd) az önkormányzat költségvetési koncepcióját, költségvetési rendelet-tervezetét, 
ce) a feladatköréhez kapcsolódó intézmények intézményvezetői, cégvezetői pályázatait, a vezetők 
kinevezésére, megbízására, felmentésére, a fegyelmi eljárásra irányuló előterjesztéseket, 
cf) a feladatkörét érintő intézmények alapításával, megszüntetésével, átszervezésével kapcsolatos 
koncepciókat, előterjesztéseket. 

d) a bizottságok ellenőrizhetik: 
da) a Képviselő-testületi döntések végrehajtását, 
db) a feladatkörét érintő rendeletek hatályosulását, javaslatot tesz azok módosítására, 
dc) a Polgármesteri Hivatalnak a bizottság döntései előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló 
munkáját. 

Az ellenőrzés során a bizottság intézkedést nem tehet, közvetlen utasítást a Polgármesteri Hivatal részére nem adhat. 
Ha a bizottság a Polgármesteri Hivatal tevékenységében a Képviselő-testület álláspontjától, céljaitól való eltérést, az 
önkormányzati érdek sérelmét, vagy szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a polgármester intézkedését 
kezdeményezheti. 
e) a bizottságok kapcsolatot tarthatnak: 

ea) a feladatkörét érintő területen működő önszerveződő közösségekkel, 
eb) a megyei önkormányzat hasonló feladatkörben tevékenykedő bizottságával. 

f) a bizottságok figyelemmel kísérhetik: 
fa) a szakterületét érintő nemzetközi kapcsolatokat, 
fb) a szakterületén működő intézmények, szervezetek tevékenységét. 

g) az egyes bizottságok egyéb feladatai: 
ga) áttekinti legalább egy alkalommal a ciklus végét megelőző 30. napig a feladata szerinti 
intézmények, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, alapítványok működését, 
gb) évente egy alkalommal beszámol a képviselő-testületnek az átruházott hatáskör gyakorlásáról  

(3) A bizottságok a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben döntenek.  A bizottságok döntése határozat. 
(4) Az állandó bizottságok átruházott feladat- és hatáskörét e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 
(5) A bizottságok működésére e rendeletben foglalt eltérésekkel a Képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni, a szóbeli előterjesztésre vonatkozó szabályok kivételével. 
 

28. § 
(1) A Képviselő-testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre: 

a.) Pénzügyi Bizottság – tagjainak száma 3 fő képviselő, 2 fő külső szakértő; 
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b.) Egészségügyi és Szociális Bizottság – tagjainak száma 2 fő képviselő, 1 fő külső szakértő; 
c.) Mezőgazdasági-, Környezetvédelmi-, Turisztikai- Oktatási- és Sport Bizottság – tagjainak száma 3 fő 

képviselő, 2 fő külső szakértő.  
(2) A Képviselő-testület egy-egy meghatározott feladat ellátására eseti bizottságot hozhat létre, ennek 
létszámát és működése időtartamát a létrehozáskor állapítja meg. 
(3) A bizottság tagjait, elnökét a Képviselő-testület választja meg, vagy menti fel. 

 
29. § 

Az elnök a folyamatban lévő ügyek érdemi lezárását követően a Képviselő-testületnek történő beszámolás mellett, a 
bizottsági tag pedig egyoldalú nyilatkozatával tisztségéről lemondhat. A lemondott elnök helyett a lemondást követő 
rendes Képviselő-testületi ülésen új elnököt kell választani. 

 
30. § 

(1)  A bizottság ülését az elnök hívja össze. A polgármester indítványára a bizottságok üléseit össze kell hívni. 
(2) A bizottság munkáját annak elnöke vezeti. 
(3) A határozatképességhez a bizottság tagjai több, mint felének jelenléte szükséges, határozatot a jelenlévők több, 

mint felének igen szavazatával hozzák. 
(4) E rendelet 4.§ (4) bekezdésének és a 9. §-nak rendelkezéseit a bizottság üléseire is megfelelően alkalmazni kell. 
(5) Az elnök a vita lezárásakor összefoglalja és szavazásra bocsátja a tagok javaslatait, és kimondja a bizottság 

határozatait. 
 

31. § 
(1) A bizottság soron következő ülésének napirendjére fel kell venni a Képviselő-testület, a polgármester, vagy 

bármely képviselő által javasolt tárgyat. 
(2) A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját személyesen érinti az ügy. A 

személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A kizárásról az elnök esetén a polgármester, tag esetén a 
bizottság dönt. 

(3) A bizottságok üléseikre szakértőket hívhatnak meg. A szakértők meghívására a tagok tehetnek javaslatot, erről a 
bizottság dönt. 

 
32. § 

(1) A bizottság tevékenységének részletes szabályait az SZMSZ keretei között maga állapítja meg.  
(2) A bizottságok félévente a Képviselő-testület munkatervéhez igazodóan bizottsági munkatervet készítenek. 
(3) A bizottságok feladatait, átruházott hatásköreit e rendelet 2. és 3. számú melléklete tartalmazza. 

 
A képviselők jogállása 

33. § 
(1) A képviselő-testület tagjai a település egészéért vállalt felelősséggel képviselik választóik érdekeit. A 
megválasztott önkormányzati képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen esküt tesz, 
képviselői tevékenysége során hivatalos személynek minősül. 
(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékét, folyósításának feltételeit, 
valamint költségtérítésére vonatkozó szabályokat külön önkormányzati rendeletben határozza meg. 
(3) A települési képviselőt az önkormányzati törvényben és e rendeletben foglalt jogok és kötelezettségek illetik 
meg, illetve terhelik. A települési képviselők jogai és kötelezettségei azonosak. 

 
A képviselők jogai 

34. § 
(1) A képviselő döntéseit kizárólag saját meggyőződése alapján hozza. Szavazatát megindokolni nem köteles, emiatt 
semmiféle hátrány nem érheti. 
(2) A képviselő jogosult - a jegyzőn keresztül - az önkormányzati ügyeket tartalmazó iratokba betekinteni, azokról 
jegyzetet, feljegyzést készíteni a hivatalban, a személyes adatok és az üzleti titok védelmére, az iratvédelemre és 
iratkezelésre vonatkozó szabályok betartásával. 
(4) A képviselőket a polgármester, az alpolgármesterek, a jegyző, a polgármesteri hivatal köztisztviselői, az 
önkormányzati gazdasági társaságok és intézmények vezetői, ügyintézői munkaidőben kötelesek fogadni, és részükre 
a képviselői munkához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést megadni.  
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(5) A képviselő a Képviselő-testület és a bizottság ülésén felszólalhat. Írásban előterjesztett észrevételeit a 
jegyzőkönyvhöz kell csatolni. 
(6) A képviselő kezdeményezheti önkormányzati rendelet alkotását. 
(7) Az önkormányzat hatáskörébe tartozó, közérdekű ügyben a képviselő kezdeményezheti a polgármesternél, illetve 
a jegyzőnél a hivatal intézkedését, amelyre az 15 napon belül köteles érdemi választ adni. 
(8) A képviselő képviselői jogai megsértése miatt a polgármesterhez fordulhat. A polgármester köteles 
haladéktalanul intézkedni a sérelem megszüntetése érdekében. A képviselő védelmében esetlegesen szükséges 
bírósági eljárást - a hivatalos személyekre vonatkozó előírások alapján - az önkormányzat indítja meg. 
(9) A képviselő bármely testületi tisztségre megválasztható. 
(10) A képviselő kezdeményezheti, hogy a Képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának, a polgármesternek a 
Képviselő-testület által átruházott önkormányzati ügyben hozott döntését. 
(11) A képviselőt tanácskozási joggal meghívottként a bizottságok üléseire meg kell hívni. A képviselő javasolhatja 
a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyeket a bizottság legközelebbi ülése 
elé kell terjeszteni. Kezdeményezheti, hogy a Képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának döntését. 
 

A képviselő kötelezettségei 
35. § 

(1) A képviselő köteles olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók 
bizalmára, továbbá köteles a választópolgárokkal közvetlen és rendszeres kapcsolatot tartani. 
(2) A képviselő köteles a vele szemben felmerült összeférhetetlenségi okot a polgármesternek bejelenteni és 
megszüntetni, valamint a törvény előírásai szerint vagyonnyilatkozatot tenni. 
(3) A képviselő köteles tevékenyen részt venni a Képviselő-testület, valamint annak a bizottság(ok)nak a 
munkájában, amelynek tagja. Az a képviselő vett részt az ülésen, aki az adott testületi vagy bizottsági ülésen a 
tárgyalt fő napirendek mindegyikén jelen volt. E rendelkezést kell alkalmazni a képviselői tiszteletdíjról szóló külön 
helyi rendelet részvételt szabályozó rendelkezései vonatkozásában is. 
(4) A képviselő köteles a képviselő-testület ülésein részt venni, beleértve a közmeghallgatást is. Az ülésen köteles: 
a) a testületnek személyes érintettségét bejelenteni, 
b) írásban vagy szóban jelezni a polgármesternek, illetve a bizottság elnökének, ha a Képviselő-testület vagy a 
bizottság ülésén való részvételben, illetve egyéb megbízatása teljesítésében akadályoztatva van. 
(5) Felkérés vagy a Képviselő-testület döntése alapján a képviselő köteles részt venni a Képviselő-testület 
döntéseinek előkészítésében, különböző vizsgálatokban, ellenőrzésekben. 
(6) A képviselőt mind a Képviselő-testület, mind annak valamely bizottsága konkrét feladat elvégzésével bízhatja 
meg, a képviselő köteles az elvégzett munkáról a következő ülésen beszámolni, illetve a testület bármely tagja 
kérésére, menetközben is köteles tájékoztatást adni a feladatokról. 
(7) A polgármester egyedi megbízást adhat a képviselőnek saját feladatkörébe tartozó ügy ellátására, illetve a hivatal 
tevékenységi körébe tartozó ügy végrehajtásának ellenőrzésére. A képviselő köteles a megbízó iránymutatásait 
figyelembe venni. A képviselő köteles munkájáról a megbízónak beszámolni. 
(8) A Képviselő-testület által gazdasági társaság igazgatóságába és egyéb vezető testületébe delegált képviselők 
végzett tevékenységükről évente kötelesek beszámolni a Képviselő-testületnek. 
(9) A képviselő köteles megtartani a tudomására jutott állami és szolgálati, üzleti és magántitkot. Titoktartási 
kötelezettsége megbízatásának megszűnése után is fennáll. 
 

Összeférhetetlenség vizsgálata 
36. § 

(1) Bárki tehet a képviselővel szemben összeférhetetlenségre vonatkozó bejelentést a polgármesternél. A 
kezdeményezést a polgármester haladéktalanul köteles átadni az összeférhetetlenségi ügyek kivizsgálására 
felhatalmazott bizottságnak. 
(2) A bizottság a kezdeményezés polgármesterhez való benyújtását követő 30 napon belül döntést hoz az ügyben. 
 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 
37. § 

(1) A képviselők kötelesek a törvényben meghatározottak szerint az abban megjelölt határidőig a 
vagyonnyilatkozatok kezelésére és vizsgálatára kijelölt bizottság részére a vagyonnyilatkozatot zárt borítékban 
leadni. A képviselőre vonatkozó adatokat tartalmazó vagyonnyilatkozat - az ellenőrzést biztosító adatok kivételével – 
nyilvános, a családtagok nyilatkozata viszont nem. 



 

 

100 
 

(2) Bárki tehet a vagyonnyilatkozatot ellenőrző bizottságnál bejelentést a szabályok megsértése miatt. A bejelentést 
követően a bizottság 30 napon belül hoz döntést az ügyben. Az adatok beszerzésére fordított idő a határidőt 
meghosszabbítja. 

 
A polgármester, az alpolgármester, a jegyző 

38. § 
(1) A község polgármestere megbízását főállásban tölti be. A polgármester tekintetében a Képviselő-testület 

gyakorolja a munkáltatói jogokat, illetményét a jogszabályok keretei között határozza meg. 
(2) A polgármester a Képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a Polgármesteri 

Hivatalt. A polgármester: 
a.) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a Polgármesteri Hivatal feladatait az 

önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában; 
b.) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes 

hatásköreinek gyakorlását átruházhatja; 
c.) az államigazgatási tevékenységéért a közszolgálati szabályok szerint felelős, feladatait a Polgármesteri 

Hivatal közreműködésével látja el. 
d.) a jegyzővel történt egyeztetést követően előterjesztést nyújt be a Képviselő-testületnek a Polgármesteri 

Hivatal munkarendjének, valamint az ügyfélfogadási rendjének meghatározására; 
e.) a hatáskörbe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; 
f.) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében. 

(3) A polgármesterre átruházott hatásköröket a 4. számú melléklet tartalmazza. 
 

39. § 
(1) A képviselő-testület - a polgármester javaslatára - egy alpolgármestert saját tagjai, míg további egy 
alpolgármestert nem a képviselő-testület tagjai közül választ.  
(2) Mindkét polgármester társadalmi megbízatásban, a polgármester irányításával látja el a feladatát.  
 

40. § 
(1) A Képviselő-testület pályázat alapján a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő 

jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól. 
(2) A jegyző vezeti a Képviselő-testület hivatalát. A jegyző: 

a.) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról; 
b.) szabályozza a kiadmányozás rendjét a hatáskörébe tartozó ügyekben; 
c.) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében. A kinevezéshez, 

vezetői megbízáshoz, felmentéshez, a vezetői megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz – a polgármester 
által meghatározott körben – a polgármester egyetértése szükséges; 

d.) előkészíti döntésre a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket; 
e.) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át; 
f.) részt vesz tanácskozási joggal a képviselőtestület és bizottságai ülésén; 
g.) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben. 
h.) gondoskodik arról, hogy a képviselőtestület rendeletei a helyben szokásos módon kihirdetésre kerüljenek. A 

megalkotott rendeletnek a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 15 napig kell kifüggesztve lenni; 
i.) gondoskodik az SZMSZ függelékeinek naprakész állapotban tartásáról. 

(3) Jelezni köteles a képviselőtestületnek, a bizottságnak és a polgármesternek, ha döntésüknél jogszabálysértést 
észlel. 

 
Az önkormányzat gazdálkodása 

41. § 
(1) Az önkormányzat tulajdonára és gazdálkodására vonatkozó legalapvetőbb rendelkezéseket külön önkormányzati 
rendelet határozza meg. 
(2) Az önkormányzat a Képviselő-testület által jóváhagyott programokra alapozott éves költségvetés alapján 
gazdálkodik. Az önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételekből, átengedett központi adókból, más 
gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, központi költségvetési normatív hozzájárulásokból, valamint 
támogatásokból teremti meg. 
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(3) A Képviselő-testület a költségvetését rendelettel állapítja meg, melyben dönt az adott költségvetési évben a 
kötelező feladatain túl, milyen önként vállalt feladatot lát el. A költségvetési rendeletet külön törvény 
rendelkezésének megfelelően tartalommal és szerkezetben kell megalkotni. 
(4) A zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet tervezetét a jegyző készíti elő, és a polgármester terjeszti a 
Képviselő-testület elé. A zárszámadással egyidejűleg - évi egy alkalommal - kerül előterjesztésre a Képviselő-
testület elé az önkormányzat vagyonának változásáról szóló jelentés, valamint a belső ellenőrzési jelentés.  
 

41/A § 
 

POLGÁRMESTERI HIVATAL 
 

(1) a Képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre - Ebes Község Polgármesteri Hivatala elnevezéssel – az 
önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási, hatósági ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. 

 
(2) A Polgármesteri Hivatal a következő belső szervezeti egységekre tagozódik: 

- Pénzügyi iroda, 
- Szociális, gyámügyi és igazgatási iroda, 
- Építési és műszaki iroda, 
- Titkárság, 
- Közterület-felügyelet. 

 
(3) A Polgármesteri Hivatal munkarendje: 
 

Hétfő, Kedd, Csütörtök: 7.30 –16.00 - ig 
Szerda:   7.30– 17.30 - ig 
Péntek:   7.30 – 12.00 – ig. 
Az ebédidő 12.00 – 12.30 – ig tart, pénteken ebéd idő nincs. 

 
(4) Az ügyfélfogadás rendje: 

 
a.) A polgármester előzetes időpont egyeztetéssel folyamatosan tart fogadóórát. 
b.) A Polgármesteri Hivatalban hétfőn 8.00-12.00 óráig, szerdán 8.00 – 12.00, illetve 13.00-17.30 óráig, 
csütörtökön 13.00-16.00 óráig, és pénteken 8.00-11.00 óráig van ügyfélfogadás. 
c.) Lakossági igények alapján az anyakönyvvezetők kötelesek munkaszüneti napokon és munkaidőn túl is 
közreműködni a családi események megrendezésében.” 

 
Vegyes és záró rendelkezések 

42. § 
(1) Ez a rendelet 2011. április 01. napján lép hatályba, a kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Ötv., illetve a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. 
(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Ebes  Községi Önkormányzat szervezeti- és 
működési szabályzatáról szóló 11/2007. (IV. 05.) Ör. számú rendelete, továbbá az ezen rendeletet módosító 7/2008. 
(II. 14.) Ör. számú, 14/2008. (VIII. 03.) Ör. sz., 27/2008. (XII. 18.) Ör. számú, 25/2009. (IX. 17.) Ör. számú, 
11/2010. (X. 13.) Ör. számú valamint a 12/2010. (X. 18.) Ör. számú rendelete.   
 
Ebes, 2011. március 17. 
 
 
 Szabóé Karsai Mária sk. Dr. Hajdu Miklós sk. 
 polgármester jegyző 
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1. számú melléklet 

 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAI 

 
 

Pénzügyi Bizottság 
 
Képviselő-testületi tagok: 
1.) Dr. Kovács Brigitta  elnök 
2.) Józsa Emma 
3.) Mezei László 
 
Külső tagok: 
4.) Kis Sándor 
5.) Balogh László 
 
Egészségügyi és Szociális Bizottság  
 
Képviselő-testületi tagok 
1.) Bíró Sándorné  elnök 
2.) Magyar János 
 
Külső tag: 
3.) Erdei Andrásné 
 
Mezőgazdasági-, Környezetvédelmi-, Turisztikai- Oktatási- és Sport Bizottság 
 
Képviselő-testületi tagok 
1.) Mezei László    elnök 
2.) Józsa Emma 
3.) Magyar János 
 
Külső tagok 
4.) Tóvizi Erika 
5.) Tóthné Pincés Éva  

 
 

2. számú melléklet 
 

A bizottságok feladatai 
 
1. Pénzügyi Bizottság 

a.) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásról szóló beszámoló tervezeteket, 
b.) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását 
c.) vizsgálja a hitelfelvétel indokait, 
d.) javaslatot tesz a polgármester illetményének megállapítására, 
e.) gyakorolja a polgármester felett az ún. egyéb munkáltatói jogokat, 
f.) lefolytatja az összeférhetetlenségi eljárást, 
g.) nyilvántartja és ellenőrzi a vagyonnyilatkozatokat, szükség esetén lefolytatja az ezekkel kapcsolatos eljárást. 

 
2. Egészségügyi és Szociális Bizottság 

a.) közreműködik az egészségügyi és szociális feladatok ellátásához kapcsolódó ügyekben, 
b.) segíti a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat, 
c.) szociális segélykérelmek elbírálása, környezettanulmányok készítése, segélyezés hivatalból való 

kezdeményezése. 
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3. Mezőgazdasági-, Környezetvédelmi -, Turisztikai- és Sport Bizottság 
a.) ellátja az önkormányzat mezőgazdasági rendeltetésű földjeinek hasznosításával kapcsolatos szervezési és 

egyéb feladatokat, 
b.) figyelemmel kíséri az állattenyésztés, állategészségügy, növényvédelem főbb céljainak megvalósulását, a 

környezetvédelem és a köztisztaság, a turizmus és a sport helyzetét, 
c.) figyelemmel kíséri a kereskedelmi, szolgáltatási, lakossági igények kielégítését. 

 
 

3. számú melléklet 
A Képviselő-testület által 

a bizottságokra átruházott hatáskörök 
 

1. Egészségügyi és Szociális Bizottságra átruházott hatáskörök 
 

a.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjai kedvezményének megállapítása 
b.) Lakásfenntartási támogatás megállapítása 
c.) Átmeneti segély megállapítása 

 
2. Mezőgazdasági Bizottságra átruházott hatáskörök 
 

a.) Az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági rendeltetésű földek bérbeadása, művelésének ellenőrzése 
 

 
4. számú melléklet 

A Képviselő-testület által 
a polgármesterre átruházott hatáskörök 

 
1. Halaszthatatlan esetekben dönt az átmeneti segély folyósításáról, 
2. Engedélyezi a köztemetést, 
3. Gyakorolja azon gazdasági társaságok esetében, amelyben tulajdonjoggal rendelkezik az önkormányzat, a 

tulajdonost megillető jogokat. 
 
 

1. sz. Függelék 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAI 

 
   
  Szabóné Karsai Mária polgármester 

1. Bíró Sándorné 
2. Józsa Emma 
3. Dr. Kovács Brigitta 
4. Magyar János 
5. Mezei László 
6. Sós Barnabás 

 képviselők.  
 

3. napirendi pont: Előterjesztés a szociális alapellátások új intézményi és személyi térítési díjainak 
megállapítására. 
Előadó: Dr. Hajdu Miklós jegyző  
 Erdei Andrásné  intézményvezető                         
(Előterjesztés mellékelve.) 
 
Erdei Andrásné intézményvezető: 
Előterjesztések szóbeli ismertetése. A 11. oldalon, ahol az étkeztetés intézményi térítési díja kerül 
meghatározásra, a 4. sorban, ahol a 950 Ft-ból 221 Ft-ot kivonunk, a kerekítés miatt 730 Ft. A reggelinél, 
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ahol 17%-ot veszünk figyelembe, a 730 Ft-ot kell nézni, nem a 729 Ft-ot. A reggelinél módosul a szám, a 
reggelinél ez 124,1, az ebédnél pedig 605,9. A kerekítések miatt azonban az intézményi térítési díj nem 
változik, 125 Ft és 605 Ft. A táblázatban, ami a 13. oldalon van, a 470 Ft-os jelenlegi térítési díjnál is egy 
kerekítési hiba van, a 490 Ft helyett 495 Ft az új térítési díj és 25 Ft-tal és 5,31%-kal emelkedik.  
 
Dr. Hajdu Miklós jegyző: 
Tévedésből nem jó mellékleteket küldtünk ki. Az új mellékletek kiosztásra kerültek. A 7. sz. mellékletben 
módosításra kerülnének az összegek, az étkeztetésnél, az étkezetés intézményi térítési díja nettó 484 Ft 
lenne, a 633 Ft helyett, illetve a reggeli esetében nettó 100 Ft lenne. A B) és a C) pont ugyanúgy maradna. 
A rendelettel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy az érdemi munkát Erdei Andrásné végezte, én 
pedig azokat a módosításokat vezettem át a rendeletben, amelyekre ő is utalt. Vastaggal vannak szedve az 
új rendelkezések, és apró betűs dőlttel a törlendő részek. A 7. § (4) bekezdésében javasolnék egy 
módosítást, a vastagon szedett résznél szerepel az, hogy a személyi térítési díj mérséklésére kérelmet 
adhat be a Szociális Bizottsághoz. Törölnénk a ’szociális bizottsághoz’ részt. Ezt azért célszerű így 
szabályozni, mert a törvény minden esetben a hatáskör címzettjének a Képviselő-testületet jelöli meg. 
Nincs akadálya annak, hogy egy olyan munkamegosztást alakítson ki a testület, hogy bizonyos 
hatásköröket átruházzon a bizottságokra, de ez SZMSZ módosítást igényelne. Az a.) pontban az ellátás 
egyedi elbírálás alapján térítésmentesen vehető igénybe, hanem ide az kerülne, hogy adható legfeljebb két 
hónapig. Ne a kérelmező oldaláról közelítsük meg, hogy igénybe veheti, hanem a testület oldaláról, hogy 
adhatja. Ezekkel a módosításokkal javaslom a Képviselő-testületnek elfogadásra a rendelet-tervezetet.        
 
Biró Sándorné az Egészségügyi-és Szociális Bizottság elnöke: 
Ezekkel a módosításokkal javasolta a Bizottság, hogy fogadja el a Képviselő-testület az előterjesztést.  
 
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság úgy döntött, hogy javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a rendeletet.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Amennyiben egyéb javaslat nincs, kérem, hogy a kiküldött anyaghoz képest, amit jegyző úr szóbeli 
kiegészítést elmondott, aki elfogadja az intézményi és személyi térítési díjakról szóló helyi rendeletet, 
szavazzon. Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
10/2011. (IV.01.) Ör. sz. rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól 
 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a módosított 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében biztosított 
hatáskörében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvényben 
(továbbiakban: Szt.) kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

A rendelet hatálya 
1. §. 

 
(1) A rendelet hatálya – a Sztv. 3. §-ában foglaltak alapján - kiterjed: 

a.) Ebes illetékességi területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra; 
b.) a település közigazgatási területén élő bevándorolt személyekre; 
c.) a település közigazgatási területén élő, letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre; 
d.) a magyar hatóságok által menekültként elismert, a település közigazgatási területén élő 

személyekre; 
e.) arra a hajléktalan személyre, aki az ellátás igénybevételekor úgy nyilatkozott, hogy tartózkodási 

helye a település közigazgatási területén van. 
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(2) Az önkormányzat hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül köteles az arra rászorulónak – ide értve a Sztv. 3. 
§ (2) bekezdésében foglalt személyeket is – étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya az arra rászoruló 
személy életét, testi épségét veszélyezteti. 
 
(3) A rendelet hatálya a (2) bekezdésben meghatározott ellátások tekintetében kiterjed az Európai Szociális Kartát 
megerősítő országoknak, a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 2001. 
évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is. 
 
(4) A rendelet hatálya kiterjed  

a.) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK Tanácsi 
rendeletben meghatározott, valamint 

b.) a Szt. 32/B. § (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális 
biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és 
családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK Tanácsi rendeletben meghatározott 
jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes 
tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 

 
Az önkormányzat által nyújtott ellátási formák 

2. § 
 (1) Az önkormányzat az Alapszolgáltatási Központ útján a rászorulók részére az alábbi   személyes gondoskodást 

nyújtó alapszolgáltatásokat biztosítja: 
 

a) étkeztetés (Sztv. 62. §) 
b) házi segítségnyújtás (Sztv. 63. §) 
c) nappali ellátás -Idősek klubja (Sztv. 65/F.)  
d) családsegítő szolgáltatás (Sztv. 64.§) 

 
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

3.§ 
 

A rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Sztv.-ben foglaltakat kell alkalmazni. 
 

Az ellátások igénybevételének módja 
4. § 

 
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetőleg 

törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. A kérelem beadásának helye: Alapszolgáltatási 
Központ (4211 Ebes, Kossuth u. 34.)  

 
- a kérelmet az (1. számú melléklet) szerinti formanyomtatvány kitöltésével kell kérelmezni. A kérelem 
része az I. egészségi állapotra vonatkozó igazolás, melyet a házi orvos ad ki, és II. Jövedelemnyilatkozat.  
 az étkeztetést, (kivéve a népkonyhán történő étkeztetést), 
 a házi segítségnyújtást, 
 az idősek részére nyújtott nappali ellátást, 

 
(2) Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt - az           érintett személy 
véleményét lehetőség szerint figyelembe véve - a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan 
cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy - ha e 
tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta - önállóan terjesztheti elő. 
(3) Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez, 
indítványához a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges 
(4) A kiskorúság miatt korlátozottan cselekvőképes 16 és 18 év közötti személynek a szenvedélybetegek 
részére nyújtott közösségi alapellátással és nappali ellátással összefüggésben tett jognyilatkozatához nem 
szükséges a törvényes képviselő beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása. 
 

(3) A felvételt és az ellátások igénybevételét az intézményvezető döntése alapozza meg. 
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(4) Az intézményvezető a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor 
a kérelmezőt tájékoztatja. 

 
(5) Az ellátás biztosításáról az intézményvezető a kérelmezőt elutasítás esetén írásban értesíti (2. sz melléklet). 
Az intézményvezető köteles külön eljárás nélkül soron kívüli ellátást biztosítani annak a rászorulónak, akinek a 
késedelem életét, testi épségét veszélyezteti.  
 
(6) Az intézményvezető az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylővel megállapodást köt az 
ellátás feltételeiről (3.sz. melléklet)  
 

A megállapodás kötelező tartalmi elemei: 
 az ellátás kezdetének időpontja, 
 az intézményi ellátás időtartama (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését), 
 az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalma, 
 a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályok, amennyiben az ellátás térítési díj 

fizetési kötelezettséggel jár, 
 az ellátás megszüntetésének módjai. 

 
(7) Az ellátás megkezdése előtt egyszerűsített előgondozást kell végezni a házi segítségnyújtást igénylők esetében (4. 

sz melléklet). 
 

(8) a házi segítségnyújtás esetében, az ellátás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási 
szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző 
kezdeményezi az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. (Szt. 63. § (4) bek.) 

 A házi segítségnyújtás igénybe vételét megelőzően, az intézményvezető megvizsgálja és megállapítja a napi 
gondozási szükségletet mértékét. A vizsgálathoz, be kell mutatni a gondozási szükséglet megítélését 
szolgáló, rendelkezésre álló leletek, és szakvélemények másolatát.  

 A gondozási szükséglet vizsgálatát értékelő adatlapon kell elvégezni, melyről az intézményvezető igazolást 
ad ki. Az értékelő adatlapról és az igazolásról egy példányát át ad az igénylőnek és törvényes 
képviselőjének.  

 A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb 
napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, az intézményvezető 
tájékoztatja a szolgáltatásigénylőt, a bentlakásos intézményi ellátás lehetőségéről. Ebben az esetben a 
szolgáltatás igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig, napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra 
jogosult.   
 

 (9) Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője vitatja az intézményvezető (5) bekezdés szerinti 
döntését, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Képviselő-testülethez fordulhat, 
amely határozattal dönt a beutalás kéréséről. 

 
(10) Az alapszolgáltatást igénylő személy az ellátás kérelmezésekor írásban nyilatkozik  arról, hogy igénybe 

vesz-e más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást. (5.sz. melléklet) 
 

(11) A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a szolgáltatást igénybe vevő 
személy rendszeres havi jövedelmét, kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres 
havi jövedelmet kell figyelembe venni. 

 
Az ellátás megszűnése, megszüntetése 

5. § 
 

(1) Az intézményi jogviszony megszűnik: 
a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 
b) a jogosult halálával, 
c) határozott idejű intézeti elhelyezés esetén megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha az elhelyezés 

időtartama meghosszabbítható 
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(2) Az intézményi jogviszonyt az intézményvezető megszünteti, ha: 

a) a jogosult másik intézménybe történő elhelyezése indokolt, 
b) a jogosult a házirendet súlyosan megsérti, 
c) a kérelmező intézményi elhelyezése nem indokolt. 
d) az igénybevevő, illetve az ellátást igénylő a térítési díjat 3 hónapon keresztül nem fizeti ki, 
e) a jogosult a szolgáltatást 30 napon keresztül nem veszi igénybe, 
f) a jogosult kéri az ellátás megszüntetését.  

 
(3) Az intézmény vezetője a (2) bekezdésében foglalt megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető 

panaszról írásban értesíti az ellátást igénybevevőt, illetve törvényes képviselőjét. Ha a megszüntetéssel a 
jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 
napon belül a képviselő- testülethez fordulhat jogorvoslatért. 

 
A jogosultak érdekvédelme 

6. § 
 

(1) A jogosult és hozzátartozója, valamint a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezet a 
Házirendben (6. sz. melléklet) foglaltak szerint panasszal élhet az intézmény vezetőjénél.  

 
(2) Az intézményvezető az ellátás igénybevételekor a fenntartó által jóváhagyott intézményi házirend egy 

példányát átadja a jogosultnak. A házirendet az intézményben jól látható helyen ki kell függeszteni, és 
gondoskodni kell arról, hogy az a jogosultak hozzátartozói és az intézmény dolgozói számára 
folyamatosan hozzáférhető legyen. 

 
(3) Az ellátottjogi képviselő a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátást biztosító 

intézményi elhelyezést igénybe vevő, illetve a szolgáltatásban részesülő részére nyújt segítséget jogai 
gyakorlásában. Működése során tekintettel van a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 
1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseire. 

 
(4) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény vezetője az ellátottakat tájékoztatja az ellátottjogi 

képviselő által nyújtható segítségadás lehetőségéről, az ellátottjogi képviselő elérhetőségéről. 
 

(5) A szociális szolgáltató, intézmény vezetője, fenntartója, valamint az ellátottjogi képviselő által 
megkeresett hatóság a külön jogszabályban meghatározott határidőn belül megvizsgálja az ellátottjogi 
képviselő észrevételét, kezdeményezését, megkeresését, és az ezzel kapcsolatos érdemi állásfoglalásáról, 
intézkedéséről őt tájékoztatja. 

(6) Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 
legfontosabb adatok megismeréséhez. Ennek teljesítése érdekében az intézmény vezetője évente 
tájékoztatót készít az intézmény gazdálkodásáról és azt az intézményben jól látható helyen kifüggeszti, 
illetve szükség esetén szóban ad tájékoztatást az ellátást igénybe vevő részére. 
A tájékoztató tartalmazza 
a) az intézmény működési költségének összesítését, 
b) a 115/A. § (1) bekezdése szerinti, térítésmentesen biztosított szolgáltatások kivételével az intézményi 
térítési díj havi összegét, 
c) az egy ellátottra jutó havi önköltség összegét. 

 
 

Az Alapszolgáltatási Központban nyújtott ellátásokért fizetendő térítési díjak, a fizetésre kötelezettek köre 
7. § 

 
(1) Az étkeztetés, házi segítségnyújtás és az idősek klubjában biztosított nappali ellátás intézményi díjait a 
rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. Egyéb térítést lehet kérni, melynek szabályait a Házirend tartalmazza.  

 
(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat: 

a) az ellátást igénybe vevő jogosult, 
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b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő, 
c) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe 

fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése 
mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét, 

d) a jogosult tartását szerződésben vállaló személy, 
e) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy (c.)-e.) pont alattiak, a továbbiakban együtt: 

tartásra köteles és képes személy) 
köteles megfizetni (az a)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: kötelezett). 

 
(3) Azok a személyek, akik tartási, gondozási szerződést kötöttek, az étkezésért, a házi segítségnyújtásért az 
intézményi térítési díjjal azonos összegű személyi térítési díjat kell fizetniük. Akiknek a szerződések 
megkötése folyamatban van, helyzetük rendezéséig szintén az intézményi térítési díjjal azonos összegű 
személyi térítési díjat kell fizetniük. 
 
(4) a személyi térítési díjra vonatkozó rendelkezések: 

 
Ha az ellátást kérelmező szociális étkeztetésben részesülő, vagyoni és szociális helyzetére tekintettel 
jövedelméből nem tudja megfizetni a személyi térítési díjat, akkor a személyi térítési díj mérséklésére kérelmet 
adhat be térítésmentes étkeztetésre. A kérelmet a  Képviselő-testület jogosult el dönteni a következők szerint: 

 
a.) az ellátás egyedi elbírálás alapján térítésmentesen adható legfeljebb két hónapig 

1. az ellátást kérelmező szociális és egészségügyi állapotára való tekintettel vagy 
2. ha a kérelmező kiskorút tart el és annak tartására kötelezett 

 
A szociális rászorultság megállapítás az ellátásoknál 

8. § 
 

(1) Étkeztetés esetében szociálisan rászorult az a személy, aki: 
a)  hajléktalan, 
b)  egyedül él és jövedelemmel nem rendelkezik, valamint tartásra, gondozásra köteles és képes 

hozzátartozója nincs, 
c)  életkora miatt rászoruló az, aki betöltötte 55. életévét  
d)  egészségi állapota miatt rászorult, aki mozgásában korlátozott, krónikus vagy acut megbetegedése, 

fogyatékossága, szenvedélybetegsége miatt önmaga, illetve eltartottjáról tartósan vagy átmeneti 
jelleggel nem képes gondoskodni. 

e.) az étkeztetést kérelem alapján igényelheti az a személy, aki súlyosan  fogyatékos személy, állandó és 
tartós felügyeletre szoruló személy gondozását, ápolását végzi.  

  A kérelmet, a szociális bizottsághoz címezve kell beadni, amely egyedi elbírálás, és 
környezettanulmány készítése alapján dönt a rászorultságról. 

(2) A kérelemhez csatolni kell a szociális rászorultsági feltétel fennállását igazoló irat/okirat másolatát 
a) életkor igazolására a személyi igazolvány, 
b) egészségi állapot igazolására a házi orvos, vagy az Országos Orvos Szakértői Intézet Orvosi bizottságának 
véleményét, illetve fekvőbeteg ellátást nyújtó intézmény vagy szakorvos által kiadott zárójelentést.  
 

A térítési díjak megállapításának egyéb szabályai 
9.§ 

 
(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díját (a továbbiakban: intézményi térítési 
díj) az intézményt fenntartó szerv évente kétszer állapíthatja meg. 

 
(.) A személyi térítési díj havi összege nem haladhatja meg a jogosult rendszeres havi   jövedelmének 

1. étkeztetés esetén 25%-át, 
2. házi segítségnyújtás esetén 20%-át, 
3. házi segítségnyújtás és étkeztetés esetén együttes összege a 25%-át, 
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4. nappali ellátás keretében biztosított ellátása esetén, amennyiben az ellátott bent 
tartózkodik és étkezik 25 %-át 
5. nappali ellátás keretében biztosított ellátása esetén, amennyiben az ellátott csak bent 
tartózkodik 15 %-át. 

 
(3) Az intézményvezető az alábbi következő térítési díjkedvezményeket veheti figyelembe: 

a.) egyedül élők esetében jövedelmük 98 %-át kell figyelembe venni a térítési díj kiszámításánál csak 
az Idősek klubjában nyújtott ellátások igénybevétele esetén. 

b.) a házi gondozottak részére térítésmentes a látogatás, a vérnyomásmérés, a mentális gondozás. 
(4) Az intézményvezető a fizetendő személyi térítési díj összegéről legkésőbb az ellátás igénybevételétől, 
illetőleg a felülvizsgálattól számított 30 napon belül írásban értesíti a kötelezettet. 
 
(5) A személyi térítési díjakat az intézményvezető az intézményi térítési díj módosítását követő 30 napon belül 
köteles felülvizsgálni. A megállapított új személyi térítési díjakat első ízben a felülvizsgálatot követő hónap első 
napjától kell megfizetni. 

 
(6) Amennyiben a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését, elengedését kéri, az 
értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Képviselő-testülethez fordulhat. Ilyen esetben a Képviselő-
testület határozattal dönt a személyi térítési díj összegéről. 

 
(7) Azoknak az igénybevevőknek, akik nem szociálisan rászorultak, a térítési díjuk az ebéd mindenkori 
beszerzési árával megegyező összeg. 

 
 

A térítési díj befizetése és ellenőrzése 
10. § 

 
(1) Az étkeztetés, házi segítségnyújtás és a nappali ellátás keretében nyújtott ellátás térítési díját utólag, a tárgy 
hónapot követő minden hónap 16-ig kell megfizetni. 
 
(2) Az intézményvezető havonta ellenőrzi a térítési díjak befizetését. 

 
(3) A hátralékos nevét, lakcímét és a fennálló hátralékot negyedévenként, a tárgynegyedévet követő hónap 10. 
napjáig az intézményvezető nyilvántartásba veszi, és a kötelezettet írásban felhívja a hátralék befizetésére. 

 
(2) Amennyiben az intézményvezető felhívása nem vezetett eredményre, a Képviselő-testületnél kezdeményezi a 

térítési díjhátralék behajtását. 
 

A működés ellenőrzése, értékelése 
11. § 

 
Az intézményekben folyó szakmai munka ellenőrzését a jegyző folyamatosan ellenőrzi. Az intézményvezető évente 
tájékoztatja a Képviselő-testületet az intézmény munkájáról írásos beszámoló formájában. 
 
 

Szociálpolitikai Kerekasztal működtetése 
12.§ 

 
(1) Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szociálpolitikai Kerekasztalt működtet. 
(2) A Szociálpolitikai Kerekasztal évente egy rendes ülést tart, illetve szükség szerint ülésezik. 
(3) A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai: 

a) Ebes Községi Önkormányzat polgármestere és jegyzője, 
b) a Képviselő-testület Egészségügyi- és Szociális bizottságának tagjai,  
c) Ebes Község közigazgatási területén működő nevelési, oktatási intézmények vezetői, 

gyermek és ifjúságvédelmi felelősei, a szociális intézmények vezetői, a háziorvosok, a 
védőnők, a családsegítő szolgáltatás és gyermekjóléti szolgáltató családgondozói, a 
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Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézői, lelkész, plébános, civil egyesületek 
képviselői. 

 
Záró rendelkezések 

13. § 
 

(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény, a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rend., illetve a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet, az 
1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet, valamint a 36/2007.(XII.21.) SzMM rendelet vonatkozó rendelkezései az 
irányadók. 

(2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a kihirdetésről a jegyző gondoskodik. 
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 8/2010. (IV. 30.) Ör. számú 
rendelete. 

 
E b e s , 2011. március, 19. 
 
 Szabóé Karsai Mária sk. Dr. Hajdu Miklós sk. 
 polgármester jegyző 

 
 

 
MELLÉKLETEK 

 
                                                                                                  7. sz. melléklet                                                                                                   

 
Az Alapszolgáltatási Központ 2011. évre megállapított intézményi térítési díjai  
                                 
 
A) Étkeztetés 
 
Az étkeztetés intézményi térítési díja nettó értékben:  484 Ft/ ebéd  
                                                                                            100 Ft/reggeli 
 
Az ebéd leszállítás intézményi térítési díja nettó értékben: 64 Ft / ebéd 
 
 
B) Házi segítségnyújtás – áfa mentes 
 
    Intézményi térítési díj: 460 Ft / óra 
 
 
C) Nappali ellátás – Idősek klubja – áfa mentes 
 
Bent tartózkodás intézményi térítési díja: 50 Ft 
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4. napirendi pont: Tájékoztató a HA-VER Kft tevékenységéről. 
Előadó: Szabóné Karsai Mária polgármester 
 Dr. Hajdu Miklós jegyző  
(Előterjesztés mellékelve.) 
 

Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Tisztelettel köszöntöm körünkben Polyák Ferenc ügyvezető urat és Magyar Endrét, a HA-VER Nonprofit 
Kft. munkaszervezet vezetőjét.  
 
Polyák Ferenc ügyvezető igazgató: 
Köszönjük a meghívást. Előterjesztés szóbeli ismertetése. Ebes vonatkozásában 151 millió forint 
támogatási forrást sikerült megpályázni a III tengelyben. Falumegújításon belül 87 millió forint a játszótér, 
illetve a piac építési beruházása. A turisztikai fejlesztések vonatkozásában is két pályázat szerepel,  
35 millió forintos értékben. A LEADER IV. tengelyben 10 pályázó pályázott sikeresen, 29,3 millió forint 
értékben. Ezen pályázatok egy része 100%-os támogatási intenzitású, illetve az önkormányzatok esetében 
80%-os a támogatás, a többi pályázat esetében ettől nagyobb önerő biztosítása szükséges. 5 fővel 
dolgozunk, a munkaszervezet vezetővel, a helyettesével, Bodrogi Anettel, illetve 3 ügyintézővel. Az 
irodánk Hajdúnánáson van, és akkreditációval rendelkezünk. A pályázatok teljes mértékű feldolgozását 
különböző ügyintézői szinteken hajtjuk végre. Finanszírozásunkról röviden annyit szeretnék elmondani, 
mivel ez is egy Uniós jogrend alapján létrehozott szervezet, hogy a működési forrásaink kizárólag 
támogatásból valósulnak meg. Utófinanszírozásos rendszerben dolgozunk. 2 havonta számolunk el az 
általunk felhasznált működési forrással. Ennek megfelelően az MVH ügyintézése alapján, 6 havi 
költségek állnak bent. Majdnem piaci hitel konstrukcióval tudjuk a Kft-t életben tartani. Jelenleg a Polgár 
és Vidéke Takarékszövetkezet finanszíroz bennünket egy rulírozó jellegű hitellel. Tavalyi évben is volt 
már bevételünk, az idei évben talán több bevételünk fog realizálódni, és ebben az évben talán 
konszolidáltabb lesz a mérlegünk. Budapesten államtitkár úr által adott tájékoztatáson hangzott el, hogy az 
irányító hatóság a Kft. átalakítását rendeletben fogja elhatározni. Új egyesület szerevezését kell 
megvalósítani, hogy ezt a programot végig tudjuk vinni. A LEADER program az agrárpolitikához 
kapcsolódóan 2013-ig tart, de mivel eltelik két év a programok megvalósításával, 2015-ig allokáltak 
nekünk forrást. Szeretnénk ezt továbbfolytatni.   
 
Magyar Endre munkaszervezet vezető: 
Az ügyintézés vonatkozásában elmondható, hogy természetesen a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 
elemzésénél is be voltak vonva a települések, és a 2008. évi tervezés vonatkozásában minden településen 
munkacsoportok lettek létrehozva és a helyi települési igényeknek megfelelően alakult ki ez a Stratégia. A 
stratégia gyakorlati végrehajtásának eredményeképpen, az ÚMVP III. tengely vonatkozásában, 
vállalkozás, turisztika, falumegújítás, vidéki örökség vonatkozásában, az első körben 79 támogatási 
kérelem érkezett. A 79 támogatási kérelem ügyintézését még az MVH munkatársai végezték, a 2. kör és a 
LEADER esetében 2009. októberétől lát el az irodánk akkreditált feladatokat. A 2. körben  
31 támogatási kérelem érkezett, és a LEADER esetében103 pályázat érkezett be. Elmondhatjuk, hogy ez 
országosan is az első tízben benne van, illetve az jellemző egyébként Hajdú-Bihar megyére, hogy innen 
érkezett viszonylag a legtöbb támogatási kérelem. Falumegújítás, vidéki örökség vonatkozásában 
elsősorban a kis települések pályázathatnak, ez lesz az elkövetkezendő időszakban is. Jelen pillanatban is 
zajlik a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2011. évi felülvizsgálata, ennek megfelelően volt egy projekt 
ötletgyűjtés, az első szakasz zárása történt meg március 10-én. A LEADER vonatkozásában pluszforrások 
lesznek, 100 millió forintos nagyságrend fog rendelkezésre állni tipikus LEADER fejlesztésekre, melynek 
jelentős része szolgáltatás típusú fejlesztés illetve vállalkozás típusú, elsősorban szálláshelyhez 
kapcsolódó fejlesztés lesz. Az Új Széchenyi Terv pályázatai is meghirdetésre kerültek. Jelenleg egy 
tervezet szintjén láttuk a mikrovállalkozás fejlesztése rendeletet. Ebesről, Nagyhegyesről és 
Hajdúszovátról lehet 60%-os támogatási intenzitásra az elkövetkezendő időszakban pályázni. Ami 
korábban a mi programunkban volt, és igen nagy százalékban mikrovállalkozás fejlesztésére történtek 
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allokációk, ebből most kizárásra került Hajdúszoboszló, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog és Hajdúnánás. A 
nagy városok nem pályázhatnak az UMVP által támogatott pályázatokra, ők az Új Széchenyi Tervben 
meghirdetett pályázatokban vehetnek részt. Ez egyébként irányelv, hogy le kell határolni azokat a 
fejlesztéseket, hogy kettős finanszírozás ne legyen. Az elkövetkezendő időszakban ez így lesz. Ebes 
esetében magasabb támogatási intenzitású pályázati lehetőségek lesznek. Igaz, hogy a mikroturisztika 
vonatkozásában most már országos rangsor lesz, és nem lesz az, ami az elmúlt két beadási körben, hogy 
helyben fog a bíráló bizottság dönteni. Május 1-31 beadással várhatóan megjelenik a mikroturisztika, és 
azt követően június, július környékén várható a falumegújítás, a vidéki örökség és a LEADER típusú 
pályázati kiírások. Április első felében illetve május hónapban ezek fognak körvonalazódni. A civil, a 
vállalkozó és az önkormányzati szféra képviselői vehetnek majd részt. Az elkövetkezendő 6-8 hónapon 
belül meg fognak valósulni.    
 
Mezei László képviselő: 
Nagyon sikeres ez a támogatási forma, hiszen főleg az elmaradott térségek, a kisebb települések vehetnek 
részt a programban. A cél nemes, sikeres is. A településeken, ahol megalakulnak az akciócsoportok, nem 
széles körben lett meghirdetve ez a program. Pedig az elvárás, hogy az alulról jövő kezdeményezésben 
minél nagyobb számban vegyenek részt a helyi kis és közepes vállalkozások, a civil szervezetek és az 
Önkormányzat. Itt nincs alá- és fölérendelt, ami még nagyon fontos. Egyenrangú az Önkormányzat és a 
kisvállalkozó. Helyben kell eldönteni, hogy mit szeretnének a helyiek. Bízom benne, hogy az eszme 
megvalósul, és minél szélesebb körben tudnak jelentkezni. Ebes nevében külön köszönöm, hogy elég 
komoly összeget nyert a település, ami meg is látszik a településünkön.  
 
Sós Barnabás alpolgármester: 
Éltünk a lehetőséggel. Szép számban érkeztek be ötletek Ebes részéről. Nálunk a sport- és a 
turisztikafejlesztés az, ami elmaradott volt az utóbbi időben.  
 
Magyar Endre munkaszervezet vezető: 
Több mint 60 projektötlet érkezett. A LEADER-szerű kis települések, akik a forrás legnagyobb részét is 
hozták a programhoz, elsősorban vidéki örökségre és falumegújításra pályáztak, ez most fokozottan igaz 
lesz. Bízom benne, hogy az elkövetkezendő időszakban is lehet hasonlóan sikeres fejlesztéseket generálni. 
Erre Ebes egy jó példa egyébként. A II. körben is van Ebes részéről pályázat, és a mostani ígéretek alapján 
ennek a hónapnak a végével zárulhat a pályázat teljes MVH-s felülvizsgálata. Bízom benne, hogy 
áprilisban abban is döntés születhet, és utána a kötelezettségvállalással a határozat megküldésre kerülhet. 
Ott még vannak szabad források.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
A pályázat, amiről Endre beszélt, a szökőkút építése a Széchenyi parkban, amire az Ebes Fejlődéséért 
Közalapítvány pályázott 51 millió forint körüli összegben. Áprilisban erről döntés fog születni.  
 
Magyar Endre munkaszervezet vezető: 
Nagyon bízom benne, ez az információm.    
Az a tévhit - bízom benne - eloszlott, hogy csak a HA-VER Nonprofit Kft-nek a tagjai részesülhettek 
támogatásban, mert ez nem így történt. Volt egy kezdeti félreértés ebből.  
 
Polyák Ferenc ügyvezető igazgató: 
Ez egy gazdasági társaság. A Kft. 4,2 millió forint törzstőkével alakult meg, most 2,1 millió forint a 
törzstőke, ugyanis a kamat és bankköltségek alapján a finanszírozás érdekében le kellett szállítani a 
törzstőkét. Van egy rendelettervezet, pontosan az alakulással összefüggő anomáliáknak a kiküszöbölésére 
irányul ez a rendelet, ami arról fog szólni, hogy a gazdasági társaságként működő HACS-oknak át kell 
alakulnia, illetve gazdasági társaság nem tud átalakulni egyesületté, ezért új egyesületet kell létrehozni. A 
jogszabályban az lesz leírva, hogy 2012. január 1-től címbirtokos csak egyesület lehet. A Nonprofit kft-től 
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el fogják vonni a civil gazdasági jogcímet, ami azt jelenti, hogy ezeket a forrásokat nem fogja tudni 
kezelni. Látják a döntéshozásban, hogy ezt a folyamatot nem lehet csak így megállítani, mert akkor a 
források kiosztásával lesz gond. A rendelet várhatóan adni fog egy olyan lehetőséget az egyesületeknek, 
hogy gesztort választhat. Mezőszentgyörgyi Dávid elmondta, hogy azt szeretnék elérni, hogy a jelenleg 
meglévő kft. lenne a megalakuló egyesületnek a gesztora. A szakmai munkát, amit most végzünk, az 
akkreditációs folyamatot, a pályázatkezelést, a projektgenerálást, ugyanúgy tudná végezni tovább 
gesztorként a jelenlegi Kft, viszont a megalakuló egyesület a helyi vidékfejlesztési stratégiákban 
dönthetne. Egy egyesület mindig nyitott, oda bárki beléphet. Megnehezíti a döntéshozást, mert egy 
egyesületnél küldötteket kell választani, elnökség van, de mindenféleképpen szélesíteni akarják a döntésbe 
való beleszólást. A 96 HACS-ból, ami az országban megalakult, 14-16 gazdasági szervezetként működik, 
a többi 80 esetében előírták a tisztújítást illetve az alapszabály módosítást. A térségben a Kft. meg fogja 
keresni az önkormányzatokat. Nem minden önkormányzat van benne, sajnálatos módon. Itt jönnek majd 
az operatív tevékenységek, hogy ez a dolog ne álljon meg, mert még mindig van forrásunk, illetve tovább 
fogják vinni 2014-ig. A Kft. létjogosultsága gesztorálás útján meg fog maradni.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Köszönöm szépen a vendégeknek a tett kiegészítést és a megjelenést.  
Szünetet rendelek el.     
 
(Szünet) 
 

5. napirendi pont: Különfélék 

5.1. Tájékoztató Kecskeméti Mihály sírkőkészítővel kötött megállapodásról      
Előadó: Guevara Eszter ügyvezető igazgató 
(Előterjesztés mellékelve.) 
 
Guevara Eszter ügyvezető igazgató: 
Előterjesztés szóbeli ismertetése.  

5.2. Az Arany János Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és AMI kérelmének 
megtárgyalása. 
Előadó: Érckövi Katalin iskolaigazgató 
(Előterjesztés mellékelve.) 
 
Érckövi Katalin iskolaigazgató: 
Előterjesztés szóbeli ismertetése. Jeleztem a Pénzügyi Bizottsági ülésen, hogy további osztályoktól 
várható, hogy erdei iskolát szerveznek. A 7.a, 7.b, 4.a, 4.b osztályokból várható még, hogy hasonló módon 
tanulmányaikat erdei iskolában szeretnék 3-4-5 napig folytatni.  
 
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Tegnap a Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzott, hogy 95 főről lenne szó, ha további osztályok is kérelmet 
nyújtanának be az Önkormányzat felé. 3-7000 forintos támogatásokkal számoltatok. Ezt további 
kiegészítésre visszaadnánk az iskolának, és a Bizottság kéri, hogy bontsátok le, hogy hogyan is jön össze a 
kirándulásra ez az összeg. A 7.a osztálynál volt a bál bevétele, a többi osztálynál nincs ilyen bevétel. A 
következő testületi ülésre javasolja a Bizottság a kérelmet visszahozni és újratárgyalni.  
 
Érckövi Katalin iskolaigazgató: 
Részletezni fogjuk milyen az osztálylétszám, hány napra utaznak, a költségek hogyan oszlanak meg, 
utazás, szállás, ellátás tekintetében.      
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Mezei László képviselő: 
Szeretném megkérni igazgató asszonyt, hogy készítsen egy kimutatást arról, hogy szeptember óta 
mennyivel támogatta, mennyi pluszforrást biztosított eddig az újonnan felálló testület az iskolának.       
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Megállapítom, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban további észrevétel, kérdés nincs. Kérem, hogy aki 
elfogadja a Pénzügyi Bizottság javaslatát és egyetért azzal, hogy kérjük az iskolát, hogy a következő 
testületi ülésre ilyen részletezettséggel terjesszék elő a kérelmet, szavazzon.  Megállapítom, hogy a 
testület 7 igen szavazattal egyetért és az alábbi határozatot hozza:  
 

64/2011. (III. 23.) ÖH. sz. Határozat 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete leveszi 
napirendről az Arany János Magyar-Angol Kéttannyelvű 
Általános Iskola és AMI támogatási kérelmét.  
A testület felkéri Érckövi Katalin igazgató asszonyt, hogy a 
szükséges adatokkal egészítse ki a kérelmet, és a következő 
testületi ülésen ismételten terjessze a kérelmet a  
Képviselő-testület elé.     
 
Végrehajtásért felelős: Érckövi Katalin iskolaigazgató  
Határidő: következő testületi ülés  

 

5.3. Az Arany János Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és AMI épületbővítéssel 
egybekötött rekonstrukciójával kapcsolatos határozati javaslat megtárgyalása  
Előadó: Csősz Krisztián építéshatósági ügyintéző  
(Előterjesztés mellékelve.) 
 
Csősz Krisztián építéshatósági ügyintéző: 
Az általános iskola bővítése során, az eredeti terveken szereplő bejárati portál feletti előtetőkről van szó, 
ami a közbeszerzési eljárás során kimaradt a pályázatból, a költségvetésből. Pótmunkaként meg kell 
valósítani. A terveken szerepel, szükség is van rá, erre kértünk árajánlatokat a kivitelezőtől.  
3.700.000 Ft-os árajánlatot kaptunk.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Valóban erre volt egy ajánlat a Hajdúép Kft. részéről 3.700.000 forint+Áfa összegben. A Hajdúép Kft. 
képviselőivel tegnap egy egyeztetést folytattam. Sikerült ezt 3.300.000 forint+Áfa összegre 
lecsökkentetni.  
 
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Módosult az átadási határidő június 3-ra. A Pénzügyi Bizottság úgy döntött, hogy javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy fogadja el a határozati javaslatot, és a határozati javaslatban szereplő 3.300.000 
forint+Áfa fedezetét biztosítsa a 2011. évi költségvetés többletbevétele terhére.   
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Ketté kell választani a dolgot. Az iskolaépítéshez és felújításhoz kapcsolódik egyrészt a pótmunka. Az 
előtető építés pedig egy külön megrendelés lenne, mivel a közbeszerzési eljárás során a Hajdúép Kft. 
jelezte azt, hogy a terveken ez szerepel, de nem volt beköltségezve. Akkor az a döntés született, hogy ezt 
majd külön megrendelés keretében fogjuk megrendelni. Erre kell most a fedezetet biztosítani. Ehhez már 
nem társul támogatás. A 3.300.000 Ft+Áfa összeget az Önkormányzatnak önerőből biztosítania kell. 
Tegnap elmondtam, hogy az egyeztetés során, mivel a pótmunkák miatt az április 21-i befejezési határidő 
nem tartható, úgy egyeztünk meg a kivitelezővel, hogy június 3. lenne az az időpont, amikor a végleges 
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műszaki átadás-átvétel megtörténik. Megkérem Krisztiánt, hogy a pótmunkákat és a csapadékvíz elvezetés 
körüli problémát ismertesse. 
 
Csősz Krisztián építéshatósági ügyintéző: 
Eddig nettó 1.900.000 forint pótmunka merült fel. Volt olyan pótmunka, ami az építés során felmerülő 
hiányosságok következtében, illetve esztétikai követelmények miatt merült fel. Volt olyan, amit 
szakhatóság írt elő. Ilyen pótmunka volt a tüzivíztározó átépítése. Eredetileg 100 m3 tüzivíztározó volt 
betervezve, mivel változtak a jogszabályi követelmények, ezért 108 m3 tüzivíztározót kell beépíteni. Ez 
nem csak méretnövekedést jelent, hanem két kivevő csonkot is kell most már építeni 100 m3 felett. Ebből 
adódott egy 690.000 Ft-os pótmunka költség.  
További pótmunka az elektromos és a fűtésvezetékek elburkolása. Eredetileg padlócsatornában volt ez 
megtervezve. Miután a kivitelező feltárta a padlócsatornát, nyilvánvalóvá vált, hogy a kivitelező nem 
tudta volna megoldani azt, hogy a padlócsatornában működjön a jelenlegi épület fűtése is és már 
bekerüljenek az új gépészeti vezetékek. Így a kivitelező és a műszaki ellenőr is úgy látta jónak, hogy nem 
a padlócsatornában fognak futni ezek a vezetékek, hanem a mennyezeten konzolra rögzítve. Ez kapott egy 
kazettás álmennyezetet, aminek a plusz költsége 450.000 forint. Felmerült még egy olyan műszaki 
hiányosság, hogy az új épület lépcsőházában a lezárás nem volt megfelelően megtervezve, kialakítva, ami 
felvezet a padlástérbe. Ide kellett építtetni egy hőszigetelt gipszkarton válaszfalat hőszigetelt ajtóval, 
illetve a földszinten a lépcsőház alatti résznek a leválasztását is egy gipszkarton válaszfallal és ajtóval 
lehet megépíteni, ami 367.000 forintos költség volt. Elektromos többletmunkaként felmerült az 
égetőkemence elektromos betáplálása, ami szintén nem volt betervezve. Ezzel egy időben a meglévő 
mosókonyhának az elektromos betápláló vezetékét is át kellett építeni, ennek is volt egy plusz költsége, 
összesen 252.000 forint. A tornaterem átalakítása során is merült fel pótmunka. A tornaterembe volt egy 
üvegtégla fal betervezve, amit a tervező helytelenül ábrázolt, hogy ott tömör fal van, nyilván ezt meg kell 
szüntetnünk, újra kell építeni, melynek 135.000 forintos költsége volt. Összesen 1.899.225 forint. 
Időközben még felmerült egy pótmunka igény, a két díszudvarra lejutó csapadékvíz elvezetéséről van szó. 
Eredetileg úgy volt megtervezve, hogy az épületből lejövő csatornák a díszudvarra vannak vezetve és 
annak a felszínén jutnak be a csapadékvíz elvezető rendszerbe. Ez baleset- és fagyásveszélyt jelent. Ezt 
így nem kívánjuk kialakítani. Erre vonatkozóan kértük meg a tervezőt, hogy tervezzen egy térszint alatti 
elvezetést. Ennek lesz majd egy kiépítési költsége, amit 1,5 – 2 millió forintra prognosztizálunk.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Köszönöm szépen a kiegészítést. Ezek a pótmunkák indokolják azt, hogy a befejezési határidő csússzon.  
 
Csősz Krisztián építéshatósági ügyintéző: 
A tervek a héten meglesznek. Azt követően tud a kivitelező árajánlatot adni.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Miután a tervek meglesznek, akkor tud a kivitelező ehhez a munkához hozzákezdeni. Másrészt, a 
Krisztián által részletezett pótmunkák vonatkozásában újabb közbeszerzési eljárást kell megindítani. Ez az 
eljárás 4-5-6 hét. Ez is indokolja azt, hogy a befejezési határidőt június 3-ra módosítottuk.        
 
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Tegnap a Pénzügyi Bizottsági ülésen az hangzott el, hogy 3.100.000 forint a pótmunka értéke. Krisztián 
1.900.000 forint értékű pótmunkát sorolt fel. A többi? 
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Ehhez jön a csapadékvíz. Bízunk abban, hogy a közel 600 millió forintos iskola-beruházással 
összefüggésben ennyi lesz a pótmunkák végösszege. Ettől több pótmunka már nem fog felmerülni. 
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Csősz Krisztián építéshatósági ügyintéző: 
Elképzelhető, hogy jelentkezik még pótmunka igény, de ez néhány 10.000 forint, néhány 100.000 forintos 
összeg lesz.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Az előtetővel nem tudunk mit kezdeni, mert ez nem része az ajánlatnak. Már a közbeszerzés során 
rögzítésre került, hogy ez későbbi megrendelés tárgya lesz. Erre a fedezetet az Önkormányzatnak 
biztosítania kell, mivel ennek kiépítése szükséges. 
 
Érckövi Katalin iskolaigazgató: 
Június közepén tarthatjuk-e már a díszudvaron a ballagást?   
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Ha meglesz a végleges műszaki átadás-átvétel, akkor nincs akadálya annak, hogy ott legyen ballagás.  
 
Csősz Krisztián építéshatósági ügyintéző: 
Ez tartható.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Az ünnepélyes átadás időpontját megbeszéljük.  
 
Csősz Krisztián építéshatósági ügyintéző: 
Június 3. előtt 1 héttel a műszaki ellenőrökkel bejárjuk az épületet. A hiányosságok nagy részét feltárjuk. 
Várhatóan június 3-án megtartjuk a műszaki átadás-átvételt, de biztos, hogy lesznek még hiányosságok, 
amire maximum egy hét kijavítási időt fogunk hagyni. Június 10. körül lezárulhat az iskola-beruházás.  
 
Sós Barnabás alpolgármester: 
Nem lett tervezve nagyobb tornaterem. 5 évig nem is lehet bővíteni. Van-e arra lehetőség, hogy a 
díszudvaron egy polikarbonátos tető készüljön? Ez esetleg a visszafizetési kötelezettséget érinti?  
 
Csősz Krisztián építéshatósági ügyintéző: 
Műszakilag tudok válaszolni, pénzügyi szempontból nem. Műszakilag megoldható, de nem biztos, hogy 
szerencsés, mert a díszudvarok úgy vannak most kialakítva, hogy körben épület van. Ha lefedjük, akkor 
visszavezetjük az esővizet az épületbe. Meg lehet oldani, de egyrészt drága, másrészt nem célszerű.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Megállapítom, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban további észrevétel, kérdés nincs. Kérem, hogy aki a 
kiküldött határozati javaslattal egyetért és az iskolai előtető építésre 3.300.000 forint + Áfa összeget 
biztosít a 2011. évi költségvetés többletbevétele terhére, szavazzon.  Megállapítom, hogy a testület 7 igen 
szavazattal egyetért és az alábbi határozatot hozza:  
 

65/2011. (III. 23.) ÖH. sz. Határozat 
Az Ebesi Arany János Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épületbővítéssel 
egybekötött rekonstrukciója során szükségessé vált az 
épületegyüttes bejáratok fölötti 3 db előtető megépítése.  
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A fejlesztés során szükségessé vált megrendelés fedezetére  
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3.300.000,- forint 
+ 825.000 forint Áfa összesen 4.125.000,- forintot biztosít a 2011. 
évi költségvetés többletbevétele terhére.  
 
Végrehajtásért felelős: Szabóné Karsai Mária polgármester  
Határidő: azonnal  

 

5.4. Pályázattal kapcsolatos határozati javaslatok megtárgyalása.  
Előadó: Kovácsné Nagy Judit  
(Előterjesztés mellékelve.) 
 
Kovácsné Nagy Judit pénzügyi előadó: 
Előterjesztés szóbeli ismertetése.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
A pályázatot április 1-ig be kell nyújtani. A pályázat mellékleteként be kell vagy árajánlatot, vagy 
költségvetést adni. A pályázat nem utófinanszírozású. Amennyiben a pályázat nyer, a támogatási 
szerződés megkötését követő 10 napon belül a támogatás 30%-a átutalásra kerül. A fennmaradó rész a 
kivitelezővel kötött szerződés aláírását, benyújtását követő 10 napon belül átutalásra kerül.  
 
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Tegnap a Pénzügyi Bizottsági ülésen a kivitelezendő projektek elemek prioritását megbeszéltük. A 
Pénzügyi Bizottság úgy határozott, hogy a futókört és a kondi parkot javasolja felcserélni. Jegyző úr 
jelezte, hogy az 1. sz. határozati javaslatban kétszer szerepel a pályázatot nyújt be kifejezés, ezért a 
második sor elején szereplő kifejezést kihúzta a Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatból.  
Polgármester asszony elmondta, hogy a 2. sz. határozati javaslatra azért van szükség, mivel pályázati 
feltétel, hogy az Önkormányzat nyilatkozzon arról, hogy milyen összegben támogatja a településen lévő 
sport tevékenységet. A Pénzügyi Bizottság úgy döntött, hogy javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ezen 
módosításokkal, valamint ezen prioritás felállításával fogadja el a két határozati javaslatot.  
 
Sós Barnabás alpolgármester: 
A pályavilágítás és a vizesblokk a két kardinális kérdés, ami támogatásra kerül. A 3. helyre én javasoltam, 
hogy az edzőpálya kerüljön, mert létesítményhiány van. A futókör és a kondi park esetében felmerül a 
kérdés, melyik vonz több embert a sportolásra. A kondi park az ifjúsági szabadidőközpont része lenne. 
Ennek a parkosítása már folyamatban van. Kaptunk egy 35 darabos szilfás felajánlást. Én ezt a sorrendet 
azért találtam ki, mert a futókör térségi lenne. Nem futókörről lenne szó igazából, hanem egy atlétikai 
centrumról. Ennek a költsége kevesebb, mint a kondi park költsége. A kondi parkhoz minősítés szükséges, 
ahhoz, hogy elfogadható legyen, EU komfortos legyen. A kondi parkot a helyi fiatalok használnák,  
és 4 évszakos lenne. A futókörrel viszont kinyílna előttünk a megye. Ha egy 4x1 sávos, 400 méteres 
salakos futópályánk lenne, 100 méteres hosszirányú szakasszal, a végén ugrógödörrel, és a későbbiek 
folyamán akár súlylökésre, kalapácsvetésre is találnánk ott helyeket, akkor be tudnánk vonni a környező 
településeket, mivel úgy tudom, hogy nincs ilyen a megyében. Ha ez megépülne, évente több alkalommal 
is egy nagyon komoly atlétikai eseményt tudnánk Ebesre vonzani. A környező általános iskolákat meg 
lehetne hívni. Az iskolában az atlétikai képességek fejlesztéséhez nincs elegendő hely. Ez 310 ember 
atlétikai szükségletét is kielégítené. A futókör nagyobb volumenű. Az elbírálásnál a kistérségi, nagyobb 
célokat szolgáló projektek támogatása van előtérben. A kondi parkot helyileg is meg tudjuk csinálni. 
Társadalmi munkával 10-15 eszközt – már most van 6-7 eszköz – kisebb átalakítással meg tudjuk csinálni.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
A minősítés ott is lényeges. 
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Venter Szilvia építéshatósági ügyintéző:  
Már nem is lehetne ott. El kellene bontani.   
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Ez így nem járható út.  
 
Sós Barnabás alpolgármester: 
Ebben az esetben maradhat ez a sorrend, és egy füves pályás futókört lehetne kialakítani.   
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Mindenképp kell egy rangsort felállítani, mert leírja a pályázat, hogy amennyiben csökkentett összegű 
támogatást kapunk, ilyenkor lesz majd fontos a rangsor. 
 
Magyar János képviselő:  
A futópálya mozgatna meg a legtöbb embert. 
 
Sós Barnabás alpolgármester: 
Több sportoló használná a futókört, mint a kondi parkot.  
 
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A futókör az iskola gyerekeinek az atlétikai fejlesztéséhez is hozzájárulna.  
 
Mezei László képviselő: 
A kistérségi szintű atlétikai pálya nincs kihasználva Hajdúszoboszlón sem. Sajnos benőtte a fű, nincs rá 
igény, és komoly gondot jelent maga a karbantartás. A cél nemes, egyetértek azzal, hogy az atlétika 
minden sportnak az alapja. Javaslom, hogy olyan területet kellene keresni, ami nincs hasznosítva, egy 
atlétikai centrumnak. Ma, ahol van ilyen pálya, megszüntetik, mert életveszélyes. Egyszerre nem is lehet 
sportrendezvényt megrendezni. Ha van atlétikai rendezvény, akkor nem lehet labdarugó mérkőzés. Nem 
elvetve a gondolatot, az ideiglenes megoldás rövid időn belül segít a problémán. Nagy a költsége egy 
ilyen salakpálya kiépítésének.   
 
Sós Barnabás alpolgármester: 
Biztosan ki tudnánk használni.  
 
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Egy másik helyet ne jelöljünk ki? 
 
Mezei László képviselő: 
A rallypálya?  
 
Sós Barnabás alpolgármester: 
A nagyparkban lehetne.  
 
Biró Sándorné képviselő:  
Arra is gondolni kell, hogy a fenntartás is költségként fog felmerülni. Hosszú távon a jövő ez. A fiatalokat 
le kell kötni, meg kell őket mozgatni. Helyt kell neki nyilván biztosítani.  
 
Sós Barnabás alpolgármester: 
A futópálya karbantartásával nem lesz gond, mert a Sportbarátok Egyesületben vagy egy futószakosztály, 
vannak labdarugók. Közös felelősségünk a karbantartás.  
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Magyar János képviselő:  
A futópályák hagyomány szerint mindig a futballpálya körül vannak. Be lehet osztani, ki mikor használja.    
 
Kovács Gergely alpolgármester:   
Régen úgy készültek a labdarúgópályák, hogy köré futókört alakítottak ki. Ma pontosan az ellenkezője a 
helyzet, el kell vinni, mert egyszerre nem lehet versenyeket lebonyolítani és futballozni is. Egy salakos 
pályával ne szorítsunk ki egy műfüves pályát vagy egy edzőpályát, mert ha beteszünk egy salakos pályát, 
az már meghatározó lesz, utána már nem tudjuk bővíteni. Ugyanakkor támogatom alpolgármester úr 
ötletét, hogy más helyen, ahol végleges, versenyszerűen lehessen a versenyeket megrendezni.  
 
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Hova? 
 
Mezei László képviselő: 
Már felvetődött a rallypálya, nagypark.  
 
Magyar János képviselő:  
Az elnyert pályázatnak a környékén?  
 
Venter Szilvia építéshatósági ügyintéző:  
A szabályozási terv szerint a Bocskai utca kertvégeit valamint a Rózsa utca kertvégeit az Önkormányzat 
szeretné megvásárolni. Ott egy 5 ha terület alakulna ki. Ott lenne hely bármire. Az sportcentrum néven 
van kijelölve.   
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Kérem, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, melyben az Önkormányzat biztosítja a  
4 millió forint + 1 millió forint Áfa önerőt a pályázathoz, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület 7 igen 
szavazattal egyetért és az alábbi határozatot hozza: 
 

66/2011. (III. 23.) ÖH. sz. Határozat 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított 
előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes 
feltételeiről szóló 7/2011(III. 9.) BM rendelet 1. §. B.) pontja 
alapján pályázatot nyújt be sport infrastruktúra-fejlesztésének, 
felújításának támogatására.  
 
A projekt összköltsége 20.000.000,- forint + 5.000.000,- (25% 
ÁFA), összesen 25.000.000,- forint. 
 
A fejlesztés megvalósításához szükséges 4.000.000,- forint + 
1.000.000,- (25% Áfa) önerőt  Ebes Község Önkormányzata 
biztosítja a 2011. évi többletbevétel terhére.   
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat 
benyújtásával kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelős: Szabóné Karsai Mária  polgármester 
Határidő:  azonnal 
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Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Kérem, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, melyben az Önkormányzat kinyilatkozza, hogy a 
sportkoncepcióra figyelemmel, a sporttal kapcsolatos kötelezettségeket az Önkormányzat ellátja, illetve a 
2011. évi költségvetésben támogatásként 2 millió forint szerepel, szavazzon. Megállapítom, hogy a 
testület 7 igen szavazattal egyetért és az alábbi határozatot hozza: 
 

67/2011. (III. 23.) ÖH. sz. Határozat 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a sport hosszú 
távú fejlesztési koncepciójára figyelemmel a következő feladatait, 
kötelezettségeit határozza meg: 
 

a) megfogalmazza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és 
gondoskodik annak megvalósításáról, 

b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban 
együttműködik a helyi sportszervezetekkel,  

c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező 
sportlétesítményeket, 

d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és 
sporttevékenység gyakorlásának feltételeit. 

 
2011-ben Ebes Községi Önkormányzat a 2011. évi 
költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 17.) Ör. sz. rendelete szerint 
2.000.000,- forinttal támogatja a helyi sport szervezeteket. 
 
Végrehajtásért felelős: Szabóné Karsai Mária  polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Kérem, hogy aki elfogadja a Pénzügyi Bizottság javaslatát, miszerint a rangsor pályavilágítás, vizesblokk 
kialakítása, edzőpálya kialakítása, kondi park, futókör és lelátó felújítása legyen, szavazzon. 
Megállapítom, hogy a testület 5 igen és 2 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

68/2011. (III. 23.) ÖH. sz. Határozat 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a sport 
infrastruktúra-fejlesztésének, felújításának támogatására kiírt 
pályázat keretében megvalósításra kerülő projektelemekre a 
következő rangsort határozza meg:  
 

pályavilágítás,  
vizesblokk kialakítása,  
edzőpálya kialakítása, 
kondi park,  
futókör,  
lelátó felújítása.  

 
Végrehajtásért felelős: Szabóné Karsai Mária polgármester 
Határidő:  azonnal 
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5.5. Vágner Bálint Ebes, Fő u. 57. szám alatti lakos kérelmének megtárgyalása  
Előadó: Venter Szilvia  
(Előterjesztés mellékelve.) 
 
Venter Szilvia építéshatósági ügyintéző:  
Előterjesztés szóbeli ismertetése.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
A most meglévő úton egy villamos vezeték van kiépítve. Mi azzal a helyzet, amennyiben az út 
áthelyezésre kerül?  
 
Venter Szilvia építéshatósági ügyintéző:  
Ez egy olyan vezeték, amin keresztül tanyák vannak árammal ellátva. Az a rész továbbra is megmaradna 
útnak, csak magánútnak. A tulajdoni lapon a Földhivatali nyilvántartásban vezetékjog van bejegyezve arra 
az útra. Ha meg is változik a tulajdonosa az útnak, az nem változtat azon, hogy a vezetékjog ugyanúgy be 
van jegyezve. A mindenkori tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy arra az ingatlanra, arra az útra 
beengedje az E-on dolgozóit. Azzal semmilyen tanyatulajdonos nem sérül, hogy egy magánúton keresztül 
megy majd a vezeték, ezt a tájékoztatást kaptuk az E-on-tól. 
 
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A mostani út magánúttá minősülne át? 
 
Venter Szilvia építéshatósági ügyintéző:  
Magánúttá, és helyette az Önkormányzat kapna egy magánutat, amit ő alakítana ki. Vágner Bálint vonatja 
ki és kialakítja úgy, hogy az használható legyen.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Mi odaadjuk az Önkormányzat útját, és ezután Vágner Bálint tulajdona lesz, magánútként fog 
funkcionálni és helyette ad egy utat, ami az Önkormányzat tulajdonába fog kerülni és ott bárki elmehet, 
nem magánút lesz? 
 
Venter Szilvia építéshatósági ügyintéző:  
Igen.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Azt mindenképpen határozatba kívánom rögzíteni, hogy a kialakítás összes költsége és a mindenkori 
karbantartás az ő feladata ezek után. 
 
Venter Szilvia építéshatósági ügyintéző:  
Ezt ő mindet vállalta.   
 
Biró Sándorné képviselő:  
A kialakított útnak a minősége megegyezik?  
 
Venter Szilvia építéshatósági ügyintéző:  
Ezt majd abban a szerződésben kell rögzíteni, amit majd kötni fog az Önkormányzat, hiszen 
Önkormányzati vagyon átadásáról van szó. Ebben a szerződésben rögzíteni kell, hogy milyen minőségű 
utat kérünk helyette.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
A szomszédokat kell-e értesíteni?  
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Venter Szilvia építéshatósági ügyintéző:  
Lehet, hogy érdemes lenne.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Megállapítom, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban további észrevétel, kérdés nincs. Kérem, hogy aki 
Vágner Bálint Ebes, Fő u. 57. sz. alatti lakos kérelmével egyetért, és egyetért azzal, hogy jegyző urat 
megkérjük, hogy az ezzel kapcsolatos jogi dolgokat intézze, szavazzon.  Megállapítom, hogy a testület 7 
igen szavazattal egyetért és az alábbi határozatot hozza:  
 

69/2011. (III. 23.) ÖH. sz. Határozat 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért  
Vágner Bálint Ebes, Fő u. 57. szám alatti lakosnak a 074 hrsz-ú 
önkormányzati út más nyomvonalra történő áthelyezésére 
vonatkozó kérelmével. 
A Képviselő-testület kiköti, hogy az út kialakításával járó költséget 
Vágner Bálint viseli és az út karbantartását Vágner Bálint köteles 
végezni.  
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szerződést készítse el.     
 
Végrehajtásért felelős: Dr. Hajdu Miklós jegyző  
Határidő: azonnal  

 

5.6. Salánki József Ebes, Petőfi u. 2. szám alatti lakos beadványának megtárgyalása  
Előadó: Dr. Hajdu Miklós jegyző  
(Előterjesztés mellékelve.) 
 
Dr. Hajdu Miklós jegyző: 
Beadvány szóbeli ismertetése. Azt beszéltük polgármester asszonnyal, hogy köszönettel vesszük ezeket a 
javaslatokat, nyilván figyelembe fogjuk venni a működésünk során.  
 
Józsa Emma képviselő: 
A beadvány végén Salánki úr azt írja, hogy lehetne ezt rendelettel szabályozni. Lehetne rendelettel 
szabályozni?    
 
Dr. Hajdu Miklós jegyző: 
Lehetne. Mi már ebben elindultunk, mert a közterület-felügyelőtől kértem, hiszen ő megy a legtöbbet a 
településen, hogy jelezze ezeket a problémákat.  
 
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Salánki úrnak meg fogjuk írni, hogy a Képviselő-testület megtárgyalta a beadványát, a későbbiek 
folyamán különös tekintettel leszünk a levélben leírtakra. A közterület-felügyelőt is felhívjuk ezeknek a 
problémáknak a fokozottabb ellenőrzésére és megköszönjük az észrevételeit. Kérem, hogy aki a javaslatot 
elfogadja, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal egyetért és az alábbi határozatot 
hozza:  
  

70/2011. (III. 23.) ÖH. sz. Határozat 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, 
hogy Salánki József ebesi lakost tájékoztassa, hogy a  
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Képviselő-testület megtárgyalta a beadványát, melyben a 
közterületen lévő növényzet körültekintő elhelyezésére és a 
gondozás fontosságára hívja fel a figyelmet. 
A jegyző tájékoztassa továbbá Salánki Józsefet arról, hogy a 
Képviselő-testület a későbbiek folyamán különös tekintettel lesz a 
levélben leírtakra, egyben a közterület-felügyelőt is felhívja 
ezeknek a problémáknak a fokozottabb ellenőrzésére.  
A Képviselő-testület megköszöni Salánki József ebesi lakos 
észrevételeit.    
 
Végrehajtásért felelős: Dr. Hajdu Miklós jegyző  
Határidő: azonnal  

 
5.7. Bírósági ülnökök választásáról szóló előterjesztés megtárgyalása  
Előadó: Dr. Hajdu Miklós jegyző  
(Előterjesztés mellékelve.) 
 
Dr. Hajdu Miklós jegyző: 
Előterjesztés szóbeli ismertetése. 
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Javaslom, hogy a Képviselő-testületnek, hogy hozzon határozatot ebben a napirendi pontban, miszerint az 
elfogadó nyilatkozattal egyetért. Kérem, hogy aki az elfogadó nyilatkozattal a leírtak szerint egyetért, 
szavazzon. Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal egyetért és az alábbi határozatot hozza:  
 

71/2011. (III. 23.) ÖH. sz. Határozat 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a bírósági 
ülnökök választására vonatkozó elfogadó nyilatkozattal 
előterjesztés szerint egyetért.    
 
Végrehajtásért felelős: Dr. Hajdu Miklós jegyző  
Határidő: azonnal  

 
5.8. TOÖSZ tagság 
Előadó: Szabóné Karsai Mária polgármester 
(Előterjesztés mellékelve.) 
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Február 17-én részt vettem a TOÖSZ által szervezett polgármesteri fórumon. Ezek után érkezett meg az 
Önkormányzathoz a megkeresés, miszerint Ebes Község Önkormányzata legyen tagja a Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetségének. Tegnap a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a megkeresést, mivel 
ennek anyagi vonzata is van, a tagsági díj 20 forint/lakos a TÖOSZ-nál.  
 
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság úgy döntött, hogy nem kívánunk élni ezzel a lehetőséggel, és nem kívánunk TÖOSZ 
tagok lenni.  
 
Dr. Hajdu Miklós jegyző: 
Felmerült, hogy nem tudjuk kihasználni a mindennapi munkánk során a tagság előnyeit.  
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Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének  
Ebes Község Önkormányzata ne lépjen be, ne legyen tagja, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület 7 
igen szavazattal egyetért és az alábbi határozatot hozza:  
 

72/2011. (III. 23.) ÖH. sz. Határozat 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének  
Ebes Községi Önkormányzat ne legyen tagja.     
 
Végrehajtásért felelős: Dr. Hajdu Miklós jegyző  
Határidő: azonnal  

 

5.8. A Get Energy Kft. megkeresése 
Előadó: Szabóné Karsai Mária polgármester 
(Előterjesztés mellékelve.) 
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
A Get Energy Kft. képviseletében megkeresett Németi Attila és ajánlatot tett egy közüzemi audit 
elvégzésére. Ez azt jelentené, hogy a cég két évre visszamenőleg átvizsgálná az Önkormányzathoz 
beérkező közüzemi számlákat, és amennyiben ezekben a számlákban megtakarítást talál, akkor a bruttó 
megtakarítás 50%-át kéri a cég. A fennmaradó rész pedig az Önkormányzaté maradna.  
 
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Ez egy nagyon jó dolog. A piacon van több cég, ami ilyen jellegű auditálással foglalkozik. Úgy döntött a 
Pénzügyi Bizottság, hogy körülnézünk, és a piacon lévő egyéb, hasonló tevékenységgel foglalkozó 
cégeket megkeresünk, és megnézzük, hogy melyik cég ad jobb ajánlatot.   
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
A bruttó megtakarítás 50%-át kéri megbízási díjként. Ha Áfa-s bevételünk keletkezik, akkor az Áfa-t az 
APEH felé be kell fizetni, és akkor már az 50% nem 50%, ami itt maradna. Ezért döntött úgy a  
Pénzügyi Bizottság, hogy más hasonló közüzemi audittal foglalkozó még plusz legalább két céget 
megkeresünk, és amelyik előnyösebb ajánlatot ad, azzal a céggel végeztetjük el az auditot. Úgy gondolom, 
mindenképpen el kellene ezt végeztetni, hiszen ez nekünk pénzbe nem kerülne. Ha jogtalanul kiszámlázott 
tételeket tár fel a vizsgálat, akkor a későbbiekben ezek a tételek már nem fognak szerepelni a számlán, és 
ez is megtakarítás, úgy gondolom.  
Kérem, hogy aki elfogadja a Pénzügyi Bizottság javaslatát, miszerint még legalább két ajánlatot kérjünk 
be a közüzemi auditra vonatkozóan, majd hozzuk vissza testületi ülésre, szavazzon. Megállapítom, hogy a 
testület 7 igen szavazattal egyetért és az alábbi határozatot hozza:  
 

73/2011. (III. 23.) ÖH. sz. Határozat 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a 
Hivatalt, hogy további két cégtől kérjen ajánlatot közüzemi audit 
elvégzésére, azt követően a napirendi pontot ismételten 
megtárgyalja a Képviselő-testület.     
 
Végrehajtásért felelős: Dr. Hajdu Miklós jegyző  
Határidő: 2011. május 31.  
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5.9. A DEÚT Kft. út profilozására vonatkozó árajánlatának megtárgyalása 
Előadó: Szabóné Karsai Mária polgármester 
(Előterjesztés mellékelve.) 
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
A Platán sorral szemközti útról, a gázátadóról van szó. A mezőgazdasági termelők többször kerestek már 
meg azzal a kéréssel, hogy ezt az útszakaszt mindenképpen hozzuk rendbe. A mezőgazdasági termelők 
nem tudnak a földjeikhez eljutni csak ezen a szakaszon, de nagyon rossz az az út egyébként. 
Személygépkocsival már nem is lehet ott közlekedni. Ezért kértünk a DEÚT Kft-től egy ajánlatot, hogy 
mennyiért tudná az utat járhatóvá tenni. Azért esett a DEÚT Kft-re a választás, mert a vasútnál kikerült 
törmeléket használnánk fel. A MÁV Zrt-től a törmeléket megvásárolja a DEÚT Kft., és mivel neki van 
arra jogosítványa, hogy a vasúti törmeléket átminősítve, arra az útra elhordja, ezért esett a választás erre a 
Kft-re. Ennek a költsége bruttó 980.000 forint. Mivel az ajánlat nem éri el az 1 millió forintot, így a 
vagyonrendeletünk értelmében nem szükséges több ajánlatot bekérni. Egy ajánlat tükrében is dönthet a 
testület.   
 
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Úgy döntött a Pénzügyi Bizottság, hogy javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el az árajánlatot.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Javaslom, hogy keressük meg a Mezőgazdasági Szövetkezetet azzal a céllal, hogy ebből a költségből 
valamely részt vállaljon, hiszen a kialakult helyzetet a szövetkezet idézte elő.  
 
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A költség-hozzájárulás arányáról nem hozunk döntést, majd amennyit ők gondolnak? 
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Fele-fele arányban? 
 
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Egyetértek.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Kérem, hogy aki az elhangzottakat elfogadja, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal 
egyetért és az alábbi határozatot hozza:  
 

74/2011. (III. 23.) ÖH. sz. Határozat 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
DEÚT Kft. árajánlatát az Ebes 4 sz. főút és a gázfogadó közötti 
800 méter hosszú útszakasz profilozására.     
A Képviselő testület megbízza a Hivatalt, hogy keresse meg az 
Ebesi Mezőgazdasági Szövetkezet vezetőségét azzal a céllal, hogy 
a Szövetkezet a költségekhez fele-fele arányban járuljon hozzá.  
 
Végrehajtásért felelős: Dr. Hajdu Miklós jegyző  
Határidő: azonnal  
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5.10. Tájékoztató a MÁV 2011/2012 évi menetrendi struktúrájáról  
Előadó: Szabóné Karsai Mária polgármester 
(Előterjesztés mellékelve.) 
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
A menetrendi struktúrával kapcsolatban észrevétel van-e? Március 28-ig vissza kell jeleznünk a  
MÁV Zrt-nek. Megállapítom, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel, kérdés nincs. Kérem, 
hogy aki egyetért a menetrendi struktúrával, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal 
egyetért és az alábbi határozatot hozza:  
 

75/2011. (III. 23.) ÖH. sz. Határozat 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a MÁV 
2011/2012 évi menetrendi struktúrájával.  
 
Végrehajtásért felelős: Dr. Hajdu Miklós jegyző  
Határidő: azonnal  

 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Részünkről a napirendi pontok a különféléken belül elfogytak. A képviselők részéről nyílt ülés keretében 
van-e felvetés? 
 
Sós Barnabás alpolgármester: 
Szeptembertől az órarend figyelembevételével, az óvodás gyerekeknek lehetősége nyílik arra, hogy a 
tornateremben illetve a táncteremben tudnak majd tornázni.  
Egy környezettudatos, öko illetve zöld szemléletű oktatási intézményként örülnék annak, ha újra lenne 
csemetekert. Van-e arra lehetőség, hogy az Önkormányzatnak legyen egy gyakorlókertje?  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Az oktatásba nem lehetne beemelni?      
 
Érckövi Katalin iskolaigazgató: 
A pedagógiai programunkat kellene ehhez módosítani.  
 
Mezei László képviselő: 
Órán kívüli szakkörként? 
 
Érckövi Katalin iskolaigazgató: 
Ha a gyerekek részéről van rá igény, minden további nélkül.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Amíg nem tudjuk az összes területet megvenni a Rózsa utca végében, ahol már megvettünk két telekvéget, 
ott ki lehetne ilyet alakítani.    
 
Czeglédiné Herczeg Ildikó óvodavezető:  
Ez az óvodában a környezet megismerésén keresztül működik. Az óvodások veteményeznek, palántáznak, 
gondozzák a növényeket. Tavasztól kezdődően rendszeresen csináljuk. Minden csoportnak megvan az 
ágyása. Mi ezt most akarjuk bővíteni. Zöld óvoda révén gyógy- és fűszernövénykertet szeretnénk 
létrehozni.  
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Erdei Andrásné intézményvezető: 
A Rákóczi utcai iskola mögötti telken nem lehetne kialakítani a csemetekertet? 
 
Sós Barnabás alpolgármester: 
Elindult az egészséges életmód klub, ami a második alkalommal került megtartásra. Dr. Seres Zoltán 
kertészmérnök tartott előadást a gyógy- és fűszernövényekről. Amennyiben nem lehet most iskolai keretek 
közé betenni ezt az oktatást, Zoltánon keresztül komoly gyakorlati ismereteket szerezhetnek a gyerekek. 
Szeptember, október hónapban illetve a tavaszi munkálatoknál, évente négy alkalommal, Zoltán 
segítségével kaphatnak ilyen ismeretet a gyerekek. Zoltán a biokertészet híve, így a növényi társításokra, a 
növényi levekkel való permetezésre, és a kemikáliák a műtrágyák kihagyására hívja fel a figyelmet az 
előadásain.      
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
3 rendezvényre szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik rendezvény az Ebes Község Bálja, ami április 2-
án lesz az Arany Oroszlán étteremben. A tavaszi nagytakarítás április 9-én lesz. Szeretnénk a nagypark 
takarítására egy időpontot kijelölni, és szeretném, ha ez az időpont is megjelenne az Ebesi Hírlapban, 
ahová összehívnánk a civil szervezeteket, az Önkormányzatot, az intézményeket, a lakosokat, és közösen, 
Domokos Gergely irányításával, a nagyparkot rendbe tennénk. A takarítás végén lenne slambuc, 
közösségépítő jellege is lenne ennek. Május 7-én lehetne megtartani a nagytakarítást. 
    
Sós Barnabás alpolgármester: 
A tavaszi nagytakarítást harmadik alkalommal az Ebesi Polgárőrséggel rendezzük meg. A falugyűlésen 
felvetődött, hogy lesz egy őszi nagytakarítás is. A civil szervezeteket fogjuk megkeresni illetve az 
általános iskolát. A 7., 8. osztály kint lesz velünk. A nagypark, a focipálya valamint a kispark környékén 
lesznek majd a 7., 8. osztályosok. A pénteki napra is szervezzük a takarítást, tekintettel azokra, akiknek 
nincsen lehetősége arra, hogy szombaton részt vegyenek a programban. Jelzésre zsákot és kesztyűt tudunk 
biztosítani. A lakosokat szeretném felhívni, hogy a házuk előtti zöld területeket, vízelvezető árkokat 
illetve az úttest szélén maradt kőporréteget leseperjék. Úgy gondolom, hogy 500 embert fog megmozgatni 
a faluban a rendezvény. Az óvoda és az iskola külön szervezi, mi pedig a Polgárőrséggel és a Sportbarátok 
Egyesületével területekre osztjuk le a falut. Ha esős idő miatt elmarad, akkor egy héttel később kerül 
megrendezésre a nagytakarítás.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
A nyílt ülést bezárom. Zárt üléssel folytatjuk a munkát.   
 

K. m. f. 
 
 
 
 Szabóné Karsai Mária Dr. Hajdu Miklós 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 Mezei László Sós Barnabás  
 képviselő alpolgármester  

jegyzőkönyv-hitelesítők. 


