
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült: Ebes Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 2016. április 20-án megtartott 

rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

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

 
Jelen vannak: Szabóné Karsai Mária polgármester, 

 Mezei László alpolgármester,  

 Biró Sándorné, 

 Dr. Kovács Brigitta, 

 Magyar János,  

 Dr. Szerze Péter  

 képviselők. 

 

Tanácskozási joggal részt vesz: 

 Dr. Hajdu Miklós jegyző 

 

Meghívottként részt vesz: 

Gadóczy Györgyné jegyzőkönyvvezető 

 

Napirendi pontok: 

1.) Rendőrségi kérelem megtárgyalása  

Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester  

2.) Döntés az Ebesi Aranyfácán Vadásztársaság, illetve az Ebesi Földtulajdonosi 

Közösség által, a külterületi dűlőutak karbantartására irányuló javaslatról 

Előterjesztő: Dr. Hajdu Miklós jegyző 

3.) Különfélék 

 

Zárt ülés napirendi pontjai: 

1.) Iparterület megvételére irányuló kérelem megtárgyalása 

Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester 

 

(Az ülés 14 óra 04 perckor megkezdődik.)  

 

Szabóné Karsai Mária polgármester:   

Tisztelettel köszöntöm a község Képviselő-testületét. A rendkívüli testületi ülést megnyitom. 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 fő jelenlétével határozatképes. Javaslatot teszek a 

meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadására. Kérem, hogy aki a meghívóban szereplő 

napirendi pontokkal egyetért, szavazzon. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag,  

6 igen szavazattal, meghozza a következő határozatot:  

 

(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő.)   

 

54/2016. (IV. 20.) ÖH. sz. határozat 

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 

ülés napirendi pontjait a kiküldött meghívó szerint. 

 

Végrehajtásért felelős: Szabóné Karsai Mária polgármester  

Határidő: azonnal 
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Szabóné Karsai Mária polgármester:   

Azért szükséges ma rendkívüli ülést tartani, mert a napirendi pontok tárgyalása nem várhat a 

következő munkaterv szerinti ülésig.   

 

1. napirendi pont: Rendőrségi kérelem megtárgyalása  

Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester  

(Kérelem mellékelve.) 

 

Szabóné Karsai Mária polgármester:   

Kérelem szóbeli ismertetése. A tavalyi évben a képviselő-testület a településen dolgozó három körzeti 

megbízottat, Vass Szabolcsot, Sági Józsefet és Szántó Eriket részesítette tárgyjutalomban, amit a 

rendőrség és a katasztrófavédelem összevont ünnepi állományülésén adtunk át a számukra. Javaslom, 

hogy ebben az évben a rendőrkapitányság vezetőjét, Dr. Gali Sándort részesítsük tárgyjutalomban. 

Kapitányságvezető úr mind rendőrként, mind polgárőrként a település közbiztonságát szolgálja. 

Kérem a képviselőket, mondják el véleményüket, egyetértenek-e a javaslattal vagy más személy 

munkáját szeretnék elismerni. Kérem, hogy a testület a tárgyjutalom értékére is tegyen javaslatot. 

Mivel tudomásom szerint a katasztrófavédelem ünnepi állományülése később lesz, kérem a testületet, 

hogy a katasztrófavédelmi dolgozók elismerésének a kérdéséről is határozzon annak érdekében, hogy 

emiatt újabb rendkívüli ülést ne legyen szükséges összehívni.      

 

Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 

A tavalyi évben milyen tárgyjutalmat adományoztunk a körzeti megbízottaknak? 

 

Szabóné Karsai Mária polgármester:   

Egy gravírozott tollat, egy üveg bort és egy emléklapot adtunk át a rendőrség dolgozóinak, 20.000 

Ft/fő értékben.    

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a tavalyi évben az ünnepi állományülés előtt két nappal juttatta el 

az önkormányzathoz a felhívását, ezért akkor nem tudtuk jutalomban részesíteni a katasztrófavédelmi 

dolgozókat.     

A település közbiztonsági referensétől megkérdeztem, hogy véleménye szerint a hajdúszoboszlói 

illetve a debreceni állományból kik azok a katasztrófavédelmi dolgozók, akik munkájukkal kiemelten 

segítik a települést. A közbiztonsági referens megjelölte azokat a személyeket, akiket a testület 

elismerésben részesíthetne. Javaslom, hogy az általa megnevezett személyek közül kerüljenek ki azok, 

akiknek tárgyjutalmat adományoz majd a település. Kérem a testületet, hogy hatalmazzon fel arra, 

hogy a közbiztonsági referenssel együtt döntsek a jutalmazandó katasztrófavédelmi dolgozók 

személyéről.      

 

Biró Sándorné képviselő: 

Javaslom, hogy a testület határozzon meg egy keretösszeget, amit az önkormányzat a rendőrségi és a 

katasztrófavédelmi dolgozók jutalmazására fordíthat.  

 

Szabóné Karsai Mária polgármester:   

Egyetért a testület azzal, hogy ebben az évben kapitányságvezető úr munkáját ismerjük el?  

 

Mezei László alpolgármester: 

Támogatom polgármester asszony javaslatát. Tudomásom szerint kapitányságvezető urat ezredesi 

rendfokozatba léptették, akit rátermett, tehetséges szakembernek tartok.    

 

Szabóné Karsai Mária polgármester:   

Javaslom, hogy amennyiben a testület Dr. Gali Sándor személye mellett dönt, akkor egy Police karórát 

adományozzunk kapitányságvezető úrnak.    

 

Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 

Egy márkás karóra 50.000 - 60.000 forintba kerül.   
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Szabóné Karsai Mária polgármester:   

Szeretném tájékoztatni a testületet, hogy Dr. Gali Sándor a polgárőr szervezetek kihelyezett ülésén 

ismertette a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság előző évi munkájáról készült beszámolót, amit a 

testület a következő ülésén fog megtárgyalni. Tudomásom szerint országos szinten is kiemelkedően jó 

eredményt ért el a rendőrkapitányság a tavalyi évben.    

 

Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 

Egyetértek azzal, hogy ebben az évben a testület Dr. Gali Sándor munkáját ismerje el.  

   

Szabóné Karsai Mária polgármester:   

Javaslom, hogy a testület Dr. Gali Sándor tárgyjutalmára 50.000 forintot, a katasztrófavédelmi 

dolgozók elismerésére pedig szintén 50.000 forintot biztosítson, amennyiben a katasztrófavédelem 

hasonló kérelemmel fordul az önkormányzathoz.  

 

Biró Sándorné képviselő: 

Megfelelőnek tartom ezeket az összegeket.    

 

Szabóné Karsai Mária polgármester:   

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

hogy ebben az évben Dr. Gali Sándort részesítse a testület a Rendőrség Napja alkalmából 

tárgyjutalomban, melynek értéke maximum 50.000 forint legyen, illetve felhatalmaz arra, hogy 

amennyiben a katasztrófavédelem hasonló kérelemmel fordul az önkormányzathoz, akkor a 

közbiztonsági referenssel együtt határozzam meg azon dolgozók személyét, akiket elismerésben 

részesítünk, akiknek összesen 50.000 forint értékben adományozzunk tárgyjutalmat, szavazzon. 

Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, meghozza a következő határozatot: 

 

(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő.)   

 

55/2016. (IV. 20.) ÖH. sz. határozat 

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 

a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság megkeresését, melyben 

a rendőrkapitányság lehetőséget biztosít az önkormányzat 

számára arra, hogy a településen kimagasló rendészeti munkát 

végző rendőröket tárgyjutalommal ismerje el.  

A testület úgy határoz, hogy 2016. évben Dr. Gali Sándor 

kapitányságvezetőt részesíti tárgyjutalomban  

a Rendőrség Napja alkalmából, melynek értékét  

legfeljebb 50.000 forintban határozza meg.  

Amennyiben a katasztrófavédelmi szervezet hasonló 

kérelemmel fordul az önkormányzathoz, a testület 

felhatalmazza Szabóné Karsai Mária polgármester asszonyt 

arra, hogy a települési közbiztonsági referenssel egyeztetve 

döntsön a katasztrófavédelmi dolgozók elismeréséről, mely 

célra összesen 50.000 forint fordítható.  

 

Végrehajtásért felelős:  Dr. Hajdu Miklós jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

Szabóné Karsai Mária polgármester:   

Az ünnepi állománygyűlésre április 22-én fog sor kerülni, melynek keretében át fogom adni 

kapitányságvezető úrnak a tárgyjutalmat.  
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2. napirendi pont: Döntés az Ebesi Aranyfácán Vadásztársaság, illetve az Ebesi Földtulajdonosi 

Közösség által, a külterületi dülőutak karbantartására irányuló javaslatról 

Előterjesztő: Dr. Hajdu Miklós jegyző 

(Előterjesztés mellékelve.) 

 

Dr. Hajdu Miklós jegyző: 

Az önkormányzat három éve működik együtt az Arany Fácán Vadásztársasággal a mezőgazdasági 

földutak karbantartása érdekében és biztosít 150.000 forintot erre a célra a földtulajdonosi közösség 

számára azzal a feltétellel, hogy a földtulajdonosi közösség ugyanilyen összeget fordít a karbantartásra. 

A földtulajdonosi közösség március 9-én tartotta meg a közgyűlését, amikor a pénzeszköz biztosításáról 

is döntött. A közgyűlésre ebben formában valószínűleg utoljára került sor, mert a nemrég elfogadott 

vadászati törvény új alapokra helyezi a vadgazdálkodást, illetve jelentősen megváltoztatja a 

vadásztársaságok területeinek a határvonalait is. A törvényi változás érinti az ebesi vadásztársaságot is, 

ami miatt a vadásztársaság vezetője már több egyeztetést is folytatott. Valószínűleg a jövőben a jegyző 

már nem fog azzal a jogkörrel rendelkezni, hogy ő képviseli a meg nem jelent földtulajdonosokat a 

közgyűlésen. Az új rendszer részletei még nem ismertek, azonban véleményem szerint a megállapodást 

ezt követően is meg lehet majd kötni a Vadásztársasággal. Az előterjesztés készítőjeként javaslom, 

hogy a testület ebben az évben is biztosítson 150.000 forintot a dűlőutak karbantartására a 

földtulajdonosi közösség számára.   

 

Dr. Szerze Péter képviselő: 

Egyetértek a földtulajdonosi közösség számára történő pénzeszköz biztosításával, azonban 

ellentmondást vélek felfedezni az előterjesztés és a határozati javaslat között. Jegyző úr  

az előterjesztésben azt írja, hogy az önkormányzat összességében 150.000 forinttól többet fordít a 

dűlőutak karbantartására, viszont a határozati javaslat azt tartalmazza, hogy az önkormányzat erre a 

célra átadja a földtulajdonosi közösség számára a pénzeszközt. A dűlőutak tényleges karbantartását  

ki látja el? Az önkormányzat és a földközösség is végez karbantartási munkálatokat? 

 

Dr. Hajdu Miklós jegyző: 

Kiss Sándor, a vadásztársaság elnöke három évvel ezelőtt kereste meg az önkormányzatot azzal a 

javaslattal, hogy a vadásztársaság területén földdel rendelkező földtulajdonosok által fel nem vett  

bérleti díjat szeretné a földutak karbantartására fordítani, amennyiben az önkormányzat ugyanilyen 

összeget biztosítana erre a célra. Mivel a vadásztársaság Debrecen közigazgatási területét is használja, 

ezért Kiss Sándor Debrecennel is megköti a megállapodást.        

Az önkormányzat a földtulajdonosi közösség számára biztosított összegen felül is költ a dűlőutak 

karbantartására, hiszen ez törvényi feladata.  

 

Dr. Szerze Péter képviselő: 

A megállapodás rögzíti, hogy a földtulajdonosi közösség milyen feladatokat köteles ellátni? 

 

Dr. Hajdu Miklós jegyző: 

Igen. A feladatokat elvégeztetjük és ellenőrizzük illetve Kiss Sándor az elvégzett munkálatokról 

teljesítési igazolást ad be az önkormányzatnak.  

 

Szabóné Karsai Mária polgármester:   

Az önkormányzat a dűlőutak karbantartására ettől sokkal többet költ, gondolok itt arra, hogy a 

munkálatok elvégzése már ebben az évben is több mint 250.000 forint kiadással jártak. Az 

önkormányzathoz az elmúlt időszakban több kérelem is érkezett be a lakosoktól dűlőút javítására. 

Véleményem szerint, ha a Földtulajdonosi Közösség teljesen önként fordít pénzösszeget erre a célra, 

akkor az biztosíték a munkálatok elvégzésére. Továbbá ha a Földtulajdonosi Közösség 150.000 forinttal 

hozzá tud járulni a dűlőutak karbantartásához, akkor az önkormányzat ugyanezt az összeget 

rendelkezésre tudja bocsátani a Földtulajdonosi Közösség számára. A Földtulajdonosi Közösségnek  

a 150.000 forinttal el kell számolnia, mint ahogy a civil szervezetek is elszámolnak a számukra 

biztosított önkormányzati támogatással.     
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Dr. Szerze Péter képviselő: 

A Földtulajdonosi Közösség bizonyára rendelkezik egy listával arról, hogy kik tartoznak a közösségbe.  

 

Dr. Hajdu Miklós jegyző: 

Igen.  

 

Dr. Szerze Péter képviselő: 

Korábbi testületi ülésen elhangzott az, hogy a földadó bevezetése jelenleg azért sem lehetséges, mert 

nem ismert az, hogy kinek és milyen nagyságú terület van a birtokában. Ha a Földtulajdonosi Közösség 

átadja a listát, akkor rendelkezni fogunk a szükséges információval.     

 

Szabóné Karsai Mária polgármester:   

A Vadásztársaság által használt terület nem egyezik meg Ebes közigazgatási területével.  

 

Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 

A Vadásztársaság nem egyesületként működik? Ha igen, akkor a Civil Alapból lehetne biztosítani a 

számukra a 150.000 forintot.   

 

Szabóné Karsai Mária polgármester:   

Ebben az esetben a Vadásztársaságnak eleget kell tennie azoknak a szabályoknak is, amelyeket a 

Képviselő-testület a civil szervezetek támogatásáról alkotott.  

 

Mezei László alpolgármester: 

Szükségesnek tartom, hogy a Mezőgazdasági Bizottság vitassa meg Dr. Szerze Péter képviselő 

javaslatát. Véleményem szerint Kiss Sándor el fogja fogadni azt, hogy a képviselő-testület  

a Civil Alapból szeretné támogatni az egyesület ezen tevékenységét. Fontosnak tartom, hogy a jövőben 

is megmaradjon az együttműködés, hiszen a vadásztársaság bizonyos tekintetben pótolja a korábban 

ellátott mezőőri feladatokat.         

 

Szabóné Karsai Mária polgármester:   

Javaslom, hogy a testület biztosítsa az előterjesztésben szereplő összeget a Vadásztársaság számára, de 

fel kell hívni a Vadásztársaság figyelmét arra, hogy a következő évben csak a Civil Alapból 

igényelhetnek támogatást erre a célra.  

 

Dr. Hajdu Miklós jegyző: 

A Vadásztársaság kötelező önkormányzati feladat ellátásában működik közre. Véleményem szerint a 

testület ne a Civil Alapból biztosítson támogatást a Vadásztársaság számára.     

 

Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 

A Polgárőr Egyesület is kötelező feladat ellátásában vesz részt a tevékenysége, a tagdíjak és az elnyert 

pályázatok révén. A közbiztonság védelmére gondolok.     

A javaslatom nem az volt, hogy ne támogassa a testület a vadásztársaság munkáját, hanem hogy a 

jövőben más forrásból biztosítsa a támogatást a vadásztársaság számára.     

 

Szabóné Karsai Mária polgármester:   

Az egyesület számára ez nem fog problémát okozni, egyébként is megfelelnek a feltételeknek.   

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

szerint elfogadja a határozati javaslatot, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag 6 igen 

szavazattal, meghozza a következő határozatot: 

 

(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő.)   
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56/2016. (IV. 20.) ÖH. sz. határozat 

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért  

az Ebesi Aranyfácán Vadásztársaság valamint  

az Ebesi Földtulajdonosi Közösség javaslatával és utólagos 

elszámolási kötelezettséggel 2016. évben 150.000.- Ft-ot 

biztosít a földtulajdonosi közösség számára  

az ebesi mezőgazdasági földutak karbantartására azzal a 

kikötéssel, hogy a földtulajdonosi közösség  

ugyanilyen összeget fordít 2016. évben Ebes közigazgatási 

területéhez tartozó földutak karbantartására.  

 

Végrehajtásért felelős: Szabóné Karsai Mária polgármester  

Határidő: azonnal  

  

Szabóné Karsai Mária polgármester:   

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

 

(A nyílt ülés 14 óra 29 perckor véget ér.) 

 

K. m. f. 

 

 

 
 Szabóné Karsai Mária Dr. Hajdu Miklós 

 polgármester jegyző 
 

  

 

 

 

 


