
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
Készült: Ebes Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 2016. február 17-én megtartott  

nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Ebesi Polgármesteri Hivatal tanácsterme (Ebes, Széchenyi tér 1.) 

 

Jelen vannak: Szabóné Karsai Mária polgármester, 

 Mezei László alpolgármester,  

 Biró Sándorné, 

 Csiszárné Józsa Emma,   

 Magyar János,  

 képviselők. 

 

Tanácskozási joggal részt vesz: 

 Dr. Hajdu Miklós jegyző, 

 Czeglédiné Herczeg Ildikó óvodavezető, 

 Erdei Andrásné intézményvezető, 

 Eignerné Bartusz Andrea ügyvezető igazgató,  

 

Meghívottként részt vesz: 

Kanyóné Dr. Borku Csilla újságíró, 

Gadóczy Györgyné jegyzőkönyvvezető 

a mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Napirendi pontok: 

1.) Polgármesteri tájékoztató az előző testületi ülés óta eltelt időszakról 

2.) Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadására 

Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester 

3.) Előterjesztés az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet 

módosítására 

Előterjesztő: Dr. Hajdu Miklós jegyző 

4.) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására 

Előterjesztő: Dr. Hajdu Miklós jegyző 

5.) Előterjesztés új közbeszerzési szabályzat elfogadására 

Előterjesztő: Dr. Hajdu Miklós jegyző 

6.) Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítására 

Előterjesztő: Dr. Hajdu Miklós jegyző   

7.) Előterjesztés a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 

önkormányzatai rendelet módosítására 

Előterjesztő: Dr. Hajdu Miklós jegyző   

8.) Előterjesztés a Településrendezési Terv módosításának tárgyában 

Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester 

9.) Különfélék 
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Zárt ülés napirendi pontjai: 

1.) Döntés önkormányzati kitüntető díjak adományozásáról  

Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester  

2.) Előterjesztés Fecskeházi lakások bérbeadására 

Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester  

3.) Döntés első lakáshoz jutó támogatás tárgyában 

Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester  

4.) Különfélék 

 

(Az ülés 14 óra 03 perckor megkezdődik.)  

 

Szabóné Karsai Mária polgármester:   

Tisztelettel köszöntöm a község Képviselő-testületét, az intézményvezetőket és a megjelent 

vendégeket. A testületi ülést megnyitom. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 fő jelenlétével 

határozatképes. Javaslatot teszek a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadására azzal a 

módosítással, hogy a 6. sz. napirendi pontot javaslom levenni napirendről. Kérem, hogy aki az 

elhangzott módosítással a meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, szavazzon. 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, meghozza a következő 

határozatot:  

 

(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő.)   

 

21/2016. (II. 17.) 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 

 

1. napirendi pont: Polgármesteri tájékoztató az előző testületi ülés óta eltelt időszakról 

 

Szabóné Karsai Mária polgármester:   

Február 5-én, 8-án és 16-án a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent 

pályázatokkal kapcsolatban folytattunk egyeztetéseket a Megyei Önkormányzat munkatársaival.  

Új információk szerint a rendelkezésre álló keretösszegek megemelkedtek.        

A testület az előző ülésén egy elvi döntést hozott arról, hogy Ebes Község Önkormányzata milyen 

pályázatokon induljon el. Az óvoda épületbővítéssel egybekötött fejlesztésére szeretnénk pályázatot 

benyújtani. A szükséges mellékleteket és adatokat már elküldtük, illetve a tegnapi nap folyamán az 

óvoda épületét le is fotóztuk. Az ipari parkok, iparterületek fejlesztésére kevesebb önkormányzat tud 

pályázni. A település erre a célterületre is szeretne pályázatot benyújtani. A költségvetés, amit a 

Képviselő-testület a 2. napirendi pont keretében fog tárgyalni, tartalmazza a sajtgyári út tervezésével 

kapcsolatos költségeket. Ha a költségvetés elfogadásra kerül, megrendeljük a tervek elkészítését. Arra 

törekszünk, hogy minden pályázatunk minél előkészítettebb legyen, hiszen a bírálatnál ez pluszpontot 

fog jelenteni.  

A fenntartható települési közlekedésfejlesztés című felhívással kapcsolatban a testület úgy döntött, 

hogy a lakott területen kívüli kerékpárutat szeretné pályázati forrásból megvalósítani, mivel előzetesen 

azt az információt kaptuk, hogy Hajdúszoboszló a belterületi kerékpárút megépítésére fog pályázni. 

Időközben a Megyei Önkormányzattal és Hajdúszoboszlóval is egyeztettünk ebben a témában. A 

Megyei Önkormányzat támogatta azt az elképzelésünket, hogy a település mégis  

a Hajdúszoboszló – Ebes közötti kerékpárútra nyújtson be pályázatot. Az irányító hatóság kérdésünkre 
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azt válaszolta, hogy a két településnek nem szükséges konzorciumot alakítania, külön-külön 

400 millió forintra pályázhatnak. Az előkészületeket elkezdtük.   

A bentlakásos idősek otthonával kapcsolatban még folynak az egyeztetések, hogy van-e lehetőség 

pályázat benyújtására.   

Február 10-én a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. közgyűlésén vettem részt. A megyei 

vízmű végleszámolás alatt áll. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (TRV Zrt.) korábban jelezte a 

megyei vízmű felé, hogy a bérelt anyagokat, járműveket és eszközöket szeretné megvásárolni.  

A TRV Zrt. által adott ajánlat azonban sok esetben a nyilvántartási értéktől alacsonyabb árat 

tartalmazott, az ingatlan vonatkozásában pedig a cég nem is adott értékelhető ajánlatot. A tulajdonos 

önkormányzatok képviselői úgy döntöttek, hogy ilyen áron ne kerüljenek értékesítésre az eszközök a 

TRV Zrt-nek. A végelszámoló szerette volna, ha a közgyűlés egyéb kérdésekben is dönt, így például 

abban, hogy a megyei vízmű indítson-e felszámolási eljárást a TRV Zrt-vel szemben, mivel a 

társaságnak jelenleg is 23 millió forint tartozása van a megyei vízmű felé. Ezt követően több 

részvényes is távozott, így a közgyűlés határozatképtelenné vált.   

Február 11-én a Golden Média Kft-vel aláírtuk az adás-vételi szerződést egy 6195 m2 nagyságú 

iparterület értékesítéséről. A testület a február 3-i rendkívüli ülésén tárgyalta meg a cég vételi ajánlatát 

és úgy döntött, hogy 2850 Ft/m2+áfa áron ajánlja fel a vállalkozónak megvételre a területet. A cég 

képviselője elmondta, hogy egy élelmiszeripari feldolgozó üzemet szeretne létrehozni, mely üzem 

megvalósítására pályázni szeretne. Ha a pályázatot eredményesen bírálják el, akkor az üzem 

kialakítása 2016. év végéig meg fog történni. Ellenkező esetben 2017. év végig fogja a cég befejezni a 

beruházást. Az üzemben sajtot, sonkát és gyümölcsvelőt fognak készíteni. A Golden Média Kft. 

képviselője a szerződés aláírásakor a vételár 30 százalékának megfelelő összegű foglalót fizetett meg. 

A fennmaradó összeget december 31-ig fogja kiegyenlíteni.    

Február 12-én az Ivóvízminőség-javító Társulás a településünkön tartotta ülését. A Társulás nagyrészt 

teljesítette a vállalt feladatait, egyedül Nagyiván község vízműtelepe nem kapta még meg a működési 

engedélyt. Ha a vízműtelep kiépítése megtörténik, a társulás meg fog szűnni. A társulás közel  

270 millió forint maradvánnyal rendelkezik, amit a tagönkormányzatok között fognak szétosztani. Ezt 

az összeget csak a viziközművekkel kapcsolatos feladatokra lehet majd fordítani.   

Február 16-án a Megyei Önkormányzat munkatársaival a megyei közgyűlés kihelyezett ülésével 

kapcsolatban folytattunk egyeztetést.   

Február 16-án Kerekes Ferenc ebesi vállalkozóval tárgyaltunk, aki elmondta azt, hogy a település 

iparterületén megvalósított beruházás első üteme hamarosan befejeződik. Tervei szerint a logisztikai 

központ június 1-én kezdi meg működését. A második ütem vonatkozásában a munkálatok áprilisban 

fognak elkezdődni, és a csomagolóüzem várhatóan szeptember 1-re fog elkészülni.                  

 

Mezei László alpolgármester: 

Az elismerésemet szeretném kifejezni polgármester asszonynak és a hivatal munkatársainak azért, 

hogy megfelelően készítik elő a pályázatokat, amelyeket a település be fog nyújtani. Ezek a 

fejlesztések Ebes életében meghatározóak lesznek, hatalmas fejlődés fog a településen 2014-től  

2020-ig bekövetkezni.        

A Kerekes Ferenccel folytatott tárgyalások során figyelemmel kell lenni a vállalkozó érdekeire is. A 

vállalkozó magánemberként a makadámút megépítéséhez 5 millió forinttal járult hozzá, illetve az 

iparterületen folytatott vállalkozási tevékenységéből a településnek jelentős iparűzési adó bevétele fog 

származni a jövőben is.   

El kell ismerni, hogy a testület jó döntést hozott, amikor a Debreceni Vízmű Zrt-t bízta meg 

viziközművei üzemeltetésével.  

 

2. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadására 

Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester  

(Előterjesztés mellékelve.) 
 

Szabóné Karsai Mária polgármester:   

A Pénzügyi Bizottság több alkalommal tárgyalta a költségvetést. A költségvetés első változatában még 

jelentős hiány mutatkozott, jelenleg azonban hiány nélkül tervezzük a költségvetést. Előterjesztés 

szóbeli ismertetése. Az iskolai nevelésre, gondolok itt az intézmény működtetésére és az iskolás 
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gyerekek étkeztetésére az összköltségvetés 10,6 százaléka, közel 64 millió forint került beállításra. Az 

óvodai nevelési feladatokra az összköltségvetés 19,2 százalékát – 116,3 millió forintot – fogjuk 

fordítani. Ez az az intézmény, amelynek működéséhez az önkormányzat a legjelentősebb központi 

támogatást kapja. Az Alapszolgáltatási Központ kiadásai az összköltségvetés 7 százalékát  

– 42 millió forintot – teszik ki. A Polgármesteri Hivatal működésére és feladataira a költségvetésben  

66,1 millió forint áll rendelkezésre, ami 10,9 százaléknak felel meg. Az összköltségvetés  

52,3 százalékát – mintegy 316,2 millió forintot – az önkormányzat feladatai alkotják. Idetartozik 

például a közművelődési feladatok ellátása és a beruházások. Ezek az összegek jelentősen változni 

fognak év végére. Bízom abban, hogy a felhalmozási költségvetés 2016. év végén nem  

24 százalék, hanem attól jóval több lesz. Az előterjesztés tartalmazza a költségvetési rendeletet, az 

ahhoz tartozó mellékleteket, illetve egy gördülő tervet is, mely dokumentum elkészítse során 

figyelembe vettük a pályázatokat, amelyeket az önkormányzat be kíván nyújtani, illetve a fejlesztési 

elképzeléseket, amelyeket a koncepcióban valamint a gazdasági programban korábban 

megfogalmaztunk.    

Nincs még közöttünk a Pénzügyi Bizottság elnök asszonya, ezért el szeretném mondani, hogy a 

Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a költségvetés végleges változatát, amit elfogadásra javasol a 

Képviselő-testület számára.   
 

Dr. Hajdu Miklós jegyző: 

Az előterjesztés második bekezdésének első mondata úgy szól, hogy „az Mötv. a jelenleginél 

differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára”. Ez egy elírás, amely 

helyesen a következő: ’az Mötv. a korábbinál differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz’.    
 

Mezei László alpolgármester: 

Szeretném megköszönni az intézményvezetők közreműködését a költségvetés elkészítésében. Azt 

tapasztalom, hogy a település vezetése, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat alkalmazottai 

valamint a képviselők között a bizalom teljes.   
 

Szabóné Karsai Mária polgármester:   

Mielőtt a testület a költségvetési rendeletről dönt, kérem, hogy egy határozatról szavazzanak a 

képviselők. A költségvetés készítésekor észleltük azt, hogy az óvodai dolgozók térítési díja és a 

költségek között eltérés van. Emiatt az alkalmazottak térítési díját március 1-től nettó 593 forintra 

szükséges módosítani. 

Megállapítom, hogy további hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Kérem, hogy aki előterjesztés 

szerint elfogadja a határozati javaslatot, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag 5 igen 

szavazattal, meghozza a következő határozatot: 
 

(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő.)   
 

22/2016. (II. 17.) ÖH. sz. határozat 

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  

Benedek Elek Óvoda dolgozói nettó étkezési térítési díját  

2016. december 31. napjáig az alábbiak szerint határozza 

meg: 
 

Ebéd  753.- Ft/nap/fő 

 

Végrehajtásért felelős: Szabóné Karsai Mária polgármester, 

intézményvezető 

Határidő:  folyamatos, illetve 2016. december 31.  
  

Szabóné Karsai Mária polgármester:   

Az előterjesztés része az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet. Kérem, hogy 

aki előterjesztés szerint elfogadja a rendelettervezetet, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület 

egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
 

(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő.)   
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Ebes Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 

3/2016. (II. 22.) Ör. sz. rendelete 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
 

Ebes községi önkormányzat Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében f.) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 

  

A rendelet hatálya 

 

1. §. 

A rendelet hatálya kiterjed: 

 a Képviselő-testületre és annak szerveire, és 

 az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre. 

 

2. §. 

 

(1) A Képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg. 

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, továbbá az önállóan működő költségvetési intézmények önálló 

címrenddel rendelkeznek. 

 

Az önkormányzat főbb gazdasági mutatói 

 

3. §. 

 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi 

költségvetésének összevont bevételi főösszegét 604.477 e Ft, valamint összevont kiadási főösszegét 604.477 

e Ft-ban állapítja meg a 2./Ö számú mellékletek szerint. 

(2) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 592.088 e Ft. 

(3) A polgármesteri hivatal 2016.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 66.106 e Ft. 

(4) Az Alapszolgáltatási Központ 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 42.013 e Ft. 

(5) A Benedek Elek Óvoda 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 116.276 e Ft. 

(6)  Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési és felhalmozási 

mérlegeit a 3/a és 3/b. számú mellékletek tartalmazzák. 

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeretét 65 főben állapítja meg a 4/Ö. számú 

melléklet szerint. Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszámadatait 

a 4. számú mellékletek tartalmazzák. 

(8) Az önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 20 fő. 

(9) Az önkormányzat az általa irányított Benedek Elek Óvodánál 2016. évben önálló intézményi 

közfoglalkoztatást szervez, melynek átlagos statisztikai állományi létszáma 3 fő. 

 
Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai 

 

4. §. 

 

(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételei és kiadásai: 

 

   1.) Bevételek 

          Intézményi működési bevételek 63.443 e Ft 

 Önkormányzat sajátos működési bevételei 332.600 e Ft 

 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                    53.340 e Ft 

 Támogatások, kiegészítések 134.622 e Ft 

 Támogatás értékű bevételek 7.571 e Ft 

 Felhalm.célú pénzeszk.átvét.áll.házt-on kívülről                             0 e Ft 

 Finanszírozási bevételek 512 e Ft 

    

   2.) Kiadások 

         Működési kiadások                                                                247.131 e Ft 

         Felhalmozási célú kiadások                                                   131.952 e Ft 

         Ir.szerv alá tart.kv-i szervnek folyós. támog.                         212.005 e Ft 

        Általános tartalék                           1.000 e Ft 
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(2) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének bevételei és kiadásai: 

 

1.)Bevételek 

            Intézményi működési bevétel 22 e Ft 

            Önkormányzati támogatások 66.084 e Ft 

 

2.)Kiadások 

           Működési kiadások                                                                   65.106 e Ft 

           Felhalmozási célú kiadások                                                        1000 e Ft 

 

(3) Alapszolgáltatási Központ 2016. évi költségvetésének bevételei és kiadásai: 

 

  1.)Bevételek  

 Intézményi működési bevételek                                               9.018 e Ft 

 Önkormányzati támogatások 32.995 e Ft 

 

           2.)Kiadások 

 Működési kiadások                                                                   41.823 e Ft 

 Felhalmozási célú kiadások                                                           190 e Ft 

 

(4) Benedek Elek Óvoda 2016.évi költségvetésének bevételei és kiadásai: 

   

      1.)Bevételek     

      Intézményi működési bevételek                                                     3.349 e Ft 

     Önkormányzati támogatás                                                           112.927 e Ft 

     

 

     2.)Kiadások 

     Működési kiadások                                                                    115.776 e Ft 

     Felhalmozási célú kiadások                                                               500 e Ft 

 

(6) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti 

részletezését a 2. számú mellékletek tartalmazzák. 

        

5.  §. 

(1) Az önkormányzat az általa irányított költségvetési szervek támogatását a 6. számú melléklet szerint állapítja 

meg. 

(2) A Képviselő-testület a felújítási és fejlesztési előirányzatokat célonként a 7/b. számú melléklet szerint 

hagyja jóvá. 

(3) Az önkormányzatnak és az általa irányított költségvetési szervek költségvetései a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXC IV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletre vonatkozó 

rendelkezést nem tartalmaznak. 

 

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtásának szabályai 

 

6.  §. 

(1) A Képviselő- testület az államháztartási törvény 34. §-a alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok között 

átcsoportosítás jogát az önkormányzat gazdálkodási jogkörébe tartozó kormányzati funkciók vonatkozásában a 

polgármesterre ruházza át. 

(2) A jóváhagyott bevételi előirányzatok módosítási jogát – többletbevétel esetén az előirányzat megemelését 

ennek megfelelően a polgármesterre ruházza át. 

(3) A kiadási célú forrásfelhasználással kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület egymillió forintos értékhatárig 

a polgármesterre ruházza át. A polgármester ilyen átruházott hatáskörben hozott döntéséről a soron következő 

képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. 

(4) Az önállóan gazdálkodó intézmények a többletbevételeiket csak a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása 

alapján használhatják fel. 

(5) A (1)-(2) bekezdésében foglalt átcsoportosításáról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első 

Képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel 

egyidejűleg köteles javaslatot tenni. 
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7. §. 

 

Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, ha érdemi döntést igényel, a Képviselő-

testület dönt, a polgármester előterjesztése alapján, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. 

 

8. §. 

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi 

ütemezésben biztosítja. Amennyiben az önkormányzat pénzügyi lehetőségei erre nem adottak, likviditási terv 

szerinti ütemezésben biztosítja a támogatást. 

 

9. §. 

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek a béralap előirányzatot csak a Képviselő-testület 

hozzájárulásával módosíthatják. 

(2) Az önállóan gazdálkodó intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, 

aminek éven túli kihatása van. 

 

10. §. 

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek alaptevékenységgel összefüggő módosított 

előirányzatot meghaladó többletbevétele, valamint az ellátotti létszám csökkenése esetén az intézményi 

ellátottakkal arányosan változó kiadási maradványok elvonásra kerülnek.  

Változó kiadásoknak kell tekinteni az ellátottak vonatkozásában az élelmezési kiadásokat. 

(2) Elvonására kerül az ellátotti létszám csökkenése esetén az ellátottakra megállapított költségvetési támogatás. 

(3) Az önállóan gazdálkodó intézmények 2015. évi egyéb pénzmaradványa felhasználásáról a Képviselő- testület 

külön rendeletben dönt. 

(4) Önkormányzati biztost akkor kell kirendelni, ha az önállóan gazdálkodó intézményeknél az elismert tartozás 

ideje eléri a 30 napot, mértéke meghaladja az intézményi éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át. 

 

12. § 

 

Az önkormányzatnál a köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft. 

 

Záró rendelkezések 

 

13.§. 

 

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében előírt 

bevételek beszedésére. 

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni. 

 

 

 

 Szabóné Karsai Mária s. k. Dr. Hajdu Miklós s. k. 

 polgármester  jegyző  
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3. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

rendelet módosítására 

Előterjesztő: Dr. Hajdu Miklós jegyző   

(Előterjesztés mellékelve.) 

 

Dr. Hajdu Miklós jegyző: 

Előterjesztés szóbeli ismertetése.  

 

Szabóné Karsai Mária polgármester:   

Megállapítom, hogy hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom az önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló rendelettervezetet. Kérem, hogy aki előterjesztés szerint elfogadja a 

rendelettervezetet, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő.)   

 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2016. (II. 22.) Ör. sz. rendelete 

Ebes Községi Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

39/2015. (XII. 18.) Ör. sz. rendelet módosításáról 

 

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (Mötv) 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ebes Községi Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 39/2015. (XII. 18.) Ör. számú rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

A R. 5. számú melléklete jelen rendelet 1. számú mellékletére módosul. 

 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

 Szabóné Karsai Mária s. k. Dr. Hajdu Miklós s. k. 

 polgármester  jegyző  

 

1. számú melléklet 

 

    „39/2015. (XII. 18.) Ör. sz. rendelet 5. számú melléklete  

    

Az önkormányzat által ellátott, kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek és rendszeresen 

ellátott vállalkozási tevékenységek 

 

 

011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános  

  igazgatási tevékenysége 

011210   Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 

011220   Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

013350   Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

016010  Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasz- 

  táshoz kapcsolódó tevékenységek 

016080  Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

022010  Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 

031030  Közterület rendjének fenntartása 

041231  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232  Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
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041233  Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

045120  Út, autópálya építése 

045160  Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

051030  Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,  

  szállítása, átrakása 

051050  Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 

052080  Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 

064010  Közvilágítás 

066010  Zöldterület-kezelés 

066020  Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072111  Háziorvosi alapellátás 

072112  Háziorvosi ügyeleti ellátás 

074031  Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

074032  Ifjúság-egészségügyi gondozás 

081030  Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

082042   Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082044   Könyvtári szolgáltatások 

082091  Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092   Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

082093   Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

082094   Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

096015  Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025  Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

098010   Oktatás igazgatása 

042130  Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 

104037  Intézményen kívüli gyermekétkeztetés”  

 

4. napirendi pont: Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására 

Előterjesztő: Dr. Hajdu Miklós jegyző   

(Előterjesztés mellékelve.) 

 

Dr. Hajdu Miklós jegyző: 

Előterjesztés szóbeli ismertetése. Kérem a testületet, hogy a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 

módosítását a kiküldött előterjesztéshez képest a következő pontosítással fogadja el. Megkérem 

irodavezető asszonyt, ismertesse a változást.   

 

Nagy Mónika pénzügyi irodavezető:  

Az elkészült tervezetet egyeztettem a Magyar Államkincstár munkatársaival, akik azt kérték, hogy az 

alapító okirat két pontját részletesebben fejtsük ki. Azt javasolták, hogy a 4. pontban, a költségvetési 

szerv tevékenységénél, a közfeladatoknál foglaljuk azt bele az alapító okiratba, hogy ’a polgármesteri 

hivatal látja el az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat és 

hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A 

hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő 

együttműködésének összehangolásában’. Az ugyanezen pontban szereplő alaptevékenységeket is 

szükségesnek tartották kiegészíteni azzal, hogy ’gondoskodik az önkormányzat bevételeivel és 

kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és 

beszámolási feladatok ellátásáról. Ellátja az önkormányzati fenntartású intézmények gazdálkodásával, 

költségvetési tervezéssel és végrehajtással, beszámolással kapcsolatos feladatait’. Az 5. pontot, ami a 

költségvetési szerv szervezetéről és működéséről szól szintén módosítani javasolták. Ebben a pontban 

a jegyző kinevezésének rendjéről szóló szakaszba be kell emelni a törvényi hivatkozást, miszerint ’az 

Mötv 82. § (1) bekezdése szerint a polgármester a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvényben megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki’.    
 

Szabóné Karsai Mária polgármester:   

Megállapítom, hogy további hozzászólás nincs. Kérem, hogy aki az előbb ismertetett változtatással 

együtt elfogadja az első határozati javaslatot, ami az alapító okirat módosításáról szól, szavazzon. 
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Szabóné Karsai Mária polgármester:   

Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag 5 igen szavazattal, meghozza a következő határozatot: 
 

(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő) 

   

23/2016. (II. 17.) ÖH. sz. határozat 

 

Ebes Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Ebesi Polgármesteri Hivatal  

alapító okiratát a következőkkel egészíti ki: 

 

1. Az alapító okirat „Telefonszám, e-mail”, „Törzskönyvi azonosító szám”, 

„Adószám”, „KSH statisztikai számjel” pont ja elhagyásra kerül. 

 

2. Az alapító okirat 3. pontja helyébe – ami a módosított alapító okiratban a 2.1. 

pont alatt szerepel – a következő rendelkezés lép: 

 

„2.2. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.09.30” 

 

3. Az alapító okirat 4., 5., 6. és 8. pontja helyébe – ami a módosított alapító 

okiratban  

a 4. főpont alpontjai  alatt szerepel - a következő rendelkezés lép: 

4.1.  A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján 

a polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a 

polgármester vagy a jegyző feladat és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik 

az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő 

együttműködésének összehangolásában.  

 

4.2.  A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati 

 besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
841105 Helyi önkormányzatok és társulások 

igazgatási tevékenysége 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

Ellátja az Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott 

feladatokat. Gondoskodik az önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a 

tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási 

feladatok ellátásáról. Ellátja az önkormányzati fenntartású intézmények gazdálkodásával, 

költségvetési tervezéssel és végrehajtással, beszámolással kapcsolatos feladatait.  

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

- az önkormányzatok képviselőtestületeinek, bizottságainak működésével összefüggő 

feladatok, valamint az önkormányzati hivatalok és társulások igazgatási szervei 

általános igazgatási feladatainak ellátása. 
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Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

- az adók, vámok, jövedéki adók kiszabásával, ellenőrzésével, beszedésével, 

behajtásával összefüggő feladatok ellátása központi kormányzati és önkormányzati 

szinten. 

Építésügyi igazgatás 

- az építésügy igazgatásával összefüggő feladatok ellátása. 

Állampolgársági ügyek 

- a születési, halotti, házassági és egyéb anyakönyvezési tevékenységgel, 

- az egyéb állampolgársági ügyekkel, 

- a magyar állampolgárok és a Magyarországon tartózkodó nem magyar 

állampolgárok személyazonosítására, valamely státusz igazolására alkalmas 

hivatalos okmányok kibocsátásával, módosításával, bevonásával, pótlásával 

összefüggő feladatok ellátása. 

Szociális szolgáltatások igazgatása 

- a szociális szolgáltatások igazgatásával összefüggő feladatok ellátása. 

Országos, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 

- az országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokkal   

összefüggő feladatok ellátása. 

 

Közterület rendjének fenntartása 

 

-     a közterületek rendjének fenntartásával, biztosításával (ideértve a közterület-

felügyeleti tevékenységet is), a szabálysértések és bűncselekmények megelőzésével és 

felderítésével, továbbá a közforgalom számára megnyitott magánterületeken végzett 

rendészeti  tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása. 
 
 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 

megjelölése: 
 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok 

jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 

2 011220 Adó-, vám-és jövedéki igazgatás 

3 044310 Építésügyi igazgatás 

4 016030 Állampolgársági ügyek 

5 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

6 

016010 Országos, önkormányzati és európai 

parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 

7 031030 Közterület rendjének fenntartása 
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4.5.  A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Ebes Község közigazgatási 

területe. 

 

4. Az alapító okirat 7. pontja elhagyásra kerül. 

5. Az alapító okirat 9. pontja helyébe – ami a módosított alapító okiratban a 3.1. 

pont alatt szerepel – a következő rendelkezés lép: 

 

„3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

 3. 1. 1. megnevezése: Ebes Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 

 3. 1. 2. székhelye: 4211 Ebes Széchenyi tér 1.” 

 

6. Az alapító okirat 10. pontja elhagyásra kerül. 

 

7.  Az alapító okirat 11. és 12. pontja helyébe – ami a módosított alapító okiratban 

az 5. főpont alpontjai alatt szerepel – a következő rendelkezés lép: 

 

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

   

A jegyző kinevezésének rendje: az Mötv 82. § (1) bekezdése szerint a 

polgármester – pályázat alapján – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvényben megállapított képesítési követelményeknek megfelelő 

jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól.  

A jegyző vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester 

gyakorolja. 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közszolgálati jogviszony 2011. évi CXCIX. tv. 

2 Közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII.tv. 

3 Munkaviszony 2012.évi.I.tv. 

4 Megbízási jogviszony 2013. évi V.tv. 

 

8.  Az alapító okirat 13-17. pontja elhagyásra kerül. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosításból adódó feladatokat hajtsa végre.  

 

Végrehajtásért felelős:  Dr. Hajdu Miklós jegyző 

Határidő:  8 nap 

 

Szabóné Karsai Mária polgármester:   

Kérem, hogy aki az Ebesi Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 

elfogadja, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag 5 igen szavazattal, meghozza a 

következő határozatot: 

 

(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő)   

 

24/2016. (II. 17.) ÖH. sz. határozat 

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény alapján az Ebesi Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratát elfogadja a következők szerint:  
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Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az  

Ebesi Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Ebesi Polgármesteri Hivatal 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 4211 Ebes, Széchenyi tér 1 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1 A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.09.30 

2.2 A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1 megnevezése: Ebes Községi Önkormányzat 

2.2.2 székhelye: 4211 Ebes, Széchenyi tér 1. 

3 A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1 megnevezése: Ebes Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 

3.1.2 székhelye: 4211 Ebes Széchenyi tér 1. 

4 A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1 A költségvetési szerv közfeladata:  

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja az 

önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat és 

hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 

kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás 

közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének 

összehangolásában.  

 

4.2 A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
841105 Helyi önkormányzatok és társulások 

igazgatási tevékenysége 
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4.3 A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

Ellátja az Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára 

meghatározott feladatokat. Gondoskodik az önkormányzat bevételeivel és 

kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, 

adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. Ellátja az önkormányzati 

fenntartású intézmények gazdálkodásával, költségvetési tervezéssel és 

végrehajtással, beszámolással kapcsolatos feladatait.  

 

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

- az önkormányzatok képviselőtestületeinek, bizottságainak működésével 

összefüggő feladatok, valamint az önkormányzati hivatalok és társulások 

igazgatási szervei általános igazgatási feladatainak ellátása. 

 

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

- az adók, vámok, jövedéki adók kiszabásával, ellenőrzésével, beszedésével, 

behajtásával összefüggő feladatok ellátása központi kormányzati és 

önkormányzati szinten. 

 

Építésügyi igazgatás 

- az építésügy igazgatásával összefüggő feladatok ellátása. 

 

Állampolgársági ügyek 

- a születési, halotti, házassági és egyéb anyakönyvezési tevékenységgel, 

- az egyéb állampolgársági ügyekkel, 

- a magyar állampolgárok és a Magyarországon tartózkodó nem magyar 

állampolgárok személyazonosítására, valamely státusz igazolására alkalmas 

hivatalos okmányok kibocsátásával, módosításával, bevonásával, pótlásával 

összefüggő feladatok ellátása. 

 

Szociális szolgáltatások igazgatása 

- a szociális szolgáltatások igazgatásával összefüggő feladatok ellátása. 

 

Országos, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 

- az országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokkal   

összefüggő feladatok ellátása. 

 

 

Közterület rendjének fenntartása 
 

-     a közterületek rendjének fenntartásával, biztosításával (ideértve a közterület-

felügyeleti tevékenységet is), a szabálysértések és bűncselekmények 

megelőzésével és felderítésével, továbbá a közforgalom számára megnyitott 

magánterületeken végzett rendészeti  tevékenységgel összefüggő feladatok 

ellátása. 
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4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati 

hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 

2 011220 Adó-, vám-és jövedéki igazgatás 

3 044310 Építésügyi igazgatás 

4 016030 Állampolgársági ügyek 

5 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

6 

016010 Országos, önkormányzati és európai 

parlamenti képviselőválasztáshoz 

kapcsolódó tevékenységek 

7 031030 Közterület rendjének fenntartása 

 

4.5 A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Ebes Község közigazgatási 

területe. 

5 A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A jegyző kinevezésének rendje: az Mötv 82. § (1) bekezdése szerint a polgármester 

– pályázat alapján – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvényben megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. 

A kinevezés határozatlan időre szól.  

 A jegyző vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

 

5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közszolgálati jogviszony 2011. évi CXCIX. tv. 

2 Közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII.tv. 

3 Munkaviszony 2012.évi.I.tv. 

4 Megbízási jogviszony 2013. évi V.tv. 

6 Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2012. március 28. napján kelt alapító 

okiratot visszavonom. 

Ebes, 2016. február 17. 
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Záradék: 

 
Jelen Alapító Okiratot Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  

24/2016. (II. 17.) ÖH. sz. határozatával 2016. február 17. napjával fogadja el.  

 

Ebes, 2016. február 17.  

 

 Szabóné Karsai Mária  Dr. Hajdu Miklós 

 polgármester  jegyző  

 

 
Végrehajtásért felelős:  Dr. Hajdu Miklós jegyző 

Határidő:  8 nap 

 

5. napirendi pont: Előterjesztés új közbeszerzési szabályzat elfogadására 

Előterjesztő: Dr. Hajdu Miklós jegyző   

(Előterjesztés mellékelve.) 

 

Dr. Hajdu Miklós jegyző: 

Előterjesztés szóbeli ismertetése.       

 

Szabóné Karsai Mária polgármester:   

A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a közbeszerzési szabályzatot, amit előterjesztés szerint elfogadásra 

javasol a Képviselő-testület számára.  

Megállapítom, hogy további hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Kérem, hogy aki előterjesztés 

szerint elfogadja a közbeszerzési szabályzatot, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag 

5 igen szavazattal, meghozza a következő határozatot: 

 

(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő)   

 

25/2016. (II. 17.) ÖH. sz. határozat 

1. Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 

előterjesztés szerint elfogadja Ebes Községi Önkormányzat 

Közbeszerzési Szabályzatát.  

2. A szabályzat elfogadásával egyidejűleg a korábbi 

Közbeszerzési Szabályzat hatályát veszti.  

 

Felelős:  Szabóné Karsai Mária polgármester  

Határidő:  2016. február 17.  

 

6. napirendi pont: Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet 

módosítására 

Előterjesztő: Dr. Hajdu Miklós jegyző   

(Előterjesztés mellékelve.) 

 

Dr. Hajdu Miklós jegyző: 

A Kormányhivatal kérte, hogy végezzük el a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 

önkormányzati rendelet pontosítását. A tervezet előkészítése során észleltem, hogy szükségessé vált a 

jogszabály átfogó felülvizsgálata. Az átfogó felülvizsgálat legfőbb oka az, hogy a rendeletet szükséges 

kiegészíteni a létesítmények, a ravatalozó használatának és igénybevételének szabályaival, feltételeivel 

és a sírjelek alkalmazásának szabályaival. Ugyanakkor a kegyeleti szolgáltatásokkal kapcsolatos 

hajdúszoboszlói feladatellátást is át szeretném tekinteni a tervezet elkészítése előtt.  
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7. napirendi pont: Előterjesztés a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 

önkormányzatai rendelet módosítására 

Előterjesztő: Dr. Hajdu Miklós jegyző   

(Előterjesztés mellékelve.) 

 

Dr. Hajdu Miklós jegyző: 

Előterjesztés szóbeli ismertetése.  

 

Szabóné Karsai Mária polgármester:   

Megállapítom, hogy további hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Szavazásra bocsátom a 

talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló rendelet módosítását. Kérem, hogy aki 

előterjesztés szerint elfogadja a rendelettervezetet, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület 

egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 

(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő.)   

 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2016. (II. 22.) Ör. sz. rendelete 

a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 

1/2005.(I.19.) Ör. sz. rendelet módosításáról 

 

Ebes Községi Önkormányzat képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény  

(a továbbiakban: Ktd.) 21/A. § (2) bekezdésében, valamint 26.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 1/2005.(I.19.) Ör. 

sz. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következő rendelet alkotja: 

 

1. § 

A R. 3. §-a az alábbiakra módosul: 

„3. § 

 

A talajterhelési díj mértékének meghatározása 

 

(1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj (2) bekezdésben meghatározott alapja, a (3) bekezdés szerint 

meghatározott egységdíj, valamint a területérzékenységi szorzó szorzata határozza meg.  

(2) A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, 

illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön 

jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.  

(3) A talajterhelési díj alapját csökkenteni lehet azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó a 

szennyvíztárolójából olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi 

előírások szerinti elhelyezést igazolja. 

(3) A talajterhelési díj egységdíjának a mértéke: 1200 Ft/m³. 

(4) Fogyasztásmérővel nem rendelkező fogyasztási helyek esetében az átalány mértéke 95 liter/fő/nap. 

(5) A talajterhelési díj számításának részletes szabályait a Ktd. 3. számú melléklete határozza meg. 

 

2. § 

A R. 4. § az alábbiakra módosul: 

„4. § 

A díj megfizetése 

 

(1) A díj megfizetésére az a kibocsátó köteles, akinek (amelynek) a nevére a vízfogyasztás mérő műszer be van 

jelentve.  

(2) A rendelet hatálya alá tartozó díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie a tárgyévet 

követő év március 31. napjáig.  

(3) Az új létesítményt üzemeltető kibocsátó az üzemelés első évére fizetendő díjat a tárgyévet követő év március 

31-éig fizeti meg. 

(4) A kibocsátó a díjat az önkormányzati adóhatóság „Talajterhelési díj” megnevezésű 59900036-11124577 

számú számlájának javára fizeti meg. 
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(5) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj a 

települési önkormányzat környezetvédelmi alapjának a bevételét képezi.” 

 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

 Szabóné Karsai Mária s. k. Dr. Hajdu Miklós s. k. 

 polgármester  jegyző  

 

(14 óra 55 perckor Csősz Krisztián műszaki irodavezető bejön a terembe.) 

 

8. napirendi pont: Előterjesztés a Településrendezési Terv módosításának tárgyában 

Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester    

(Előterjesztés mellékelve.) 

 

Csősz Krisztián műszaki irodavezető: 

Előterjesztés szóbeli ismertetése.  

 

Szabóné Karsai Mária polgármester:   

Több letelepedni szándékozó fiatal jelezte, hogy mivel a helyi építési szabályzat nem ír elő kötelezően 

tartandó oldalkert méretet, ezért az OTÉK előírásait kell alkalmazni, amelyek túlságosan szigorúak és 

ellehetetlenítik az építkezést. Ezért felvettük a kapcsolatot a T4Terv Bt-vel, valamint az 

érdeklődőknek elmondtuk azt, hogy a mai napon a testület elé fogjuk terjeszteni a rendezési terv ilyen 

irányú módosításáról szóló határozati javaslatot. Amennyiben a testület ezzel egyetért, akkor  

4-6 hónapon belül megtörténhet a módosítás. Javaslom, hogy a testület támogassa az előterjesztést.      

 

Mezei László alpolgármester: 

Egyetértek polgármester asszony javaslatával.  

 

Szabóné Karsai Mária polgármester:   

Megállapítom, hogy további hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Kérem, hogy aki az előterjesztés 

mellékletében lévő határozati javaslatot elfogadja, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület 

egyhangúlag 5 igen szavazattal, meghozza a következő határozatot: 

 

(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő)   

 

26/2016. (II. 17.) ÖH. sz. határozat 

Ebes Községi Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés Ebes Község 

Településrendezési Tervének módosításának tárgyában” című előterjesztést és a 

következő határozatot hozza: 
 

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, 

az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 

Kormányrendelet 16.§ alapján, Ebes Község szabályozási tervének és helyi építési 

szabályzatának (HÉSZ) módosításával egyetért, elkészítéséhez hozzájárul, az 

alábbiak szerint: 
 

I. A tervmódosítás elkészítésével a T4Terv Bt-t bízza meg, amelynek költsége 

50.000.- Ft. 
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II. A Rendezési Terv módosítás tárgya: 
 

1. Ebes Község Helyi Építési Szabályzatának módosítása az oldalhatáron 

álló beépítési mód vonatkozásában a megrendelővel egyeztetve. 
  

III. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. 
 

Határidő: a szerződés aláírására 8 nap 

   a döntés közzététele haladéktalanul 

   a rendezési terv módosítása folyamatos 

Felelős:  Szabóné Karsai Mária polgármester 

 

9. napirendi pont: Különfélék 

 

Biró Sándorné képviselő: 

Több lakos jelezte, hogy esténként sok kutya kóborol az utcákon. Fel kell hívni a kutyatartók 

figyelmét erre.   

Javaslom továbbá, hogy az Ebesi Hírlapban jelentessük meg a helyi nonprofit szervezetek 

számlaszámait, hogy minél többen tudják segíteni ezen szervezetek munkáját az adójuk egy 

százalékának felajánlásával.   

A testület korábban felhatalmazta polgármester asszonyt arra, hogy licitáljon a megyei vízmű egyik 

haszongépjárművére. Sikerült megvásárolni a kisteherautót?       

 

Szabóné Karsai Mária polgármester:   

A megyei vízmű közgyűlése úgy döntött, hogy a gépjárműveket mégse értékesítsék a TRV Zrt-nek. 

Jelenleg nem ismert, hogy a végelszámoló ezt követően hirdet-e meg újabb árverést.        

A beszerzés az önkormányzat számára sürgőssé vált, mert jelentős költséggel jár a falugondnok által 

használt gépjármű javítása. A költségvetésbe beterveztük a haszongépjármű és a Polgármesteri Hivatal 

személygépkocsijának a cseréjét is. Hamarosan el szeretnénk indítani a járművek beszerzését.       

 

Biró Sándorné képviselő: 

Van-e arra lehetőség, hogy ne a település szervezze meg a lomtalanítást, hanem a lakosok kérjék azt a 

szolgáltatótól? 

 

Szabóné Karsai Mária polgármester:   

Meg fogjuk keresni ezzel kapcsolatban a DHK Kft-t, azonban véleményem szerint a szolgáltató nem 

lesz partner ebben. Megfontolandó, hogy jelöljünk-e ki egy központi gyűjtőhelyet, ún. hulladékudvart, 

ahova a lomtalanításkor a lakosok elszállíthatják a hulladékokat.    

Megállapítom, hogy további hozzászólás nincs, a nyílt ülést bezárom, zárt üléssel folytatjuk a munkát.    

 

(A nyílt ülés 15 óra 12 perckor véget ér.) 

 

K. m. f. 

 

 

 
 Szabóné Karsai Mária Dr. Hajdu Miklós 

 polgármester jegyző 
 

  

 

 


