JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ebes Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 2016. május 25-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,
Dr. Kovács Brigitta,
Magyar János,
Dr. Szerze Péter
képviselők.

Tanácskozási joggal részt vesz:
Dr. Hajdu Miklós jegyző,
Szűcs Norbert iskolaigazgató,
Czeglédiné Herczeg Ildikó óvodavezető,
Erdei Andrásné intézményvezető,
Eignerné Bartusz Andrea ügyvezető igazgató,
Pajzosné Király Marianna ügyvezető igazgató
Meghívottként részt vesz:
Kanyóné Dr. Borku Csilla újságíró,
Gadóczy Györgyné jegyzőkönyvvezető
a mellékelt jelenléti ív szerint
Napirendi pontok:
1.) Az Ebesi Községgondnokság Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójának megtárgyalása
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester, Pajzosné Király Marianna ügyvezető
2.) Az Ebes Kulturális Közhasznú Non-profit Kft. 2015. évi beszámolójának
megtárgyalása.
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester, Eignerné Bartusz Andrea ügyvezető
3.) Az Arany Oroszlán Zrt. mérlegbeszámolójának megtárgyalása
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester
4.) A gyermekvédelem elmúlt évi helyzete a településen (Beszámoló)
Előterjesztő: Dr. Hajdu Miklós jegyző
5.) Előterjesztés a településen működő háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről
szóló helyi rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: Dr. Hajdu Miklós jegyző
6.) Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról
szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Hajdu Miklós jegyző
7.) A Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesület kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester
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8.) Előterjesztés pályázat benyújtásával kapcsolatban
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester
9.) Különfélék
(Az ülés 14 óra 01 perckor megkezdődik.)
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a község Képviselő-testületét, az intézményvezetőket és a vendégeket. A
testületi ülést megnyitom. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 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, 7 igen szavazattal, meghozza a következő határozatot:
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)
86/2016. (V. 25.) ÖH. sz. határozat
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az
ülés napirendi pontjait a kiküldött meghívó szerint.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Szabóné Karsai Mária polgármester
azonnal

1. napirendi pont: Az Ebesi Községgondnokság Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójának
megtárgyalása
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester, Pajzosné Király Marianna ügyvezető
(Előterjesztés mellékelve.)
Pajzosné Király Marianna ügyvezető igazgató:
Előterjesztés szóbeli ismertetése.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
A Felügyelő Bizottság tárgyalta a Községgondnokság Kft. 2015. évi mérlegbeszámolóját és üzleti
tervét. A Felügyelő Bizottság véleményét csatoltuk a mérlegbeszámolóhoz.
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Véleményem szerint a Községgondnokság Kft. ez évi beszámolója sokkal „igényesebb”, mint amit a
korábbi években készített a társaság. A cég tevékenységeit is sokkal nagyobb rendezettség jellemezi.
Az alkalmazottak jól végzik a munkájukat. Szeretném megköszönni ügyvezető asszony munkáját, aki
a vezetőváltást követően pótolta azokat a hiányosságokat, amelyek az előző vezetések alatt alakultak
ki, és aki a munkatársakkal is jól együtt tud működni.
A Községgondnokság Kft. ebben az évben kezdte meg az önkormányzat tulajdonában lévő
földterületeken végzett mezőgazdasági munkálatok ellenőrzését, felügyeletét. Az üzleti tervben leírtak
létjogosultságot teremtenek a Községgondnokság Kft. számára. A beszámolóból is kitűnik, hogy mióta
ügyvezető asszony vezeti a Kft-t, azóta jobban működik a társaság.
A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Községgondnokság Kft. 2015. évi
mérlegbeszámolóját fogadja el.
Csiszárné Józsa Emma Mezőgazdasági, Környezetvédelmi, Turisztikai, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság elnöke:
A Bizottság tárgyalta az Ebesi Községgondnokság Kft. mérlegbeszámolóját és a véleménye az, hogy a
Kft. az adott körülmények között színvonalas munkát tudott végezni. A Bizottság úgy véli, hogy a
Képviselő-testület jól döntött, amikor Pajzosné Király Mariannát bízta meg az ügyvezetői tisztség
ellátásával. Ügyvezető asszony jó kapcsolatot alakított ki a dolgozókkal, az intézményvezetőkkel, az
önkormányzattal és a képviselő-testülettel is. Ügyvezető asszony az önkormányzati földterületek
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megművelését végző vállalkozóval is együtt tud működni, amelynek keretében a társaság hatékonyan
tudja felügyelni, koordinálni a földterületeken folytatott mezőgazdasági munkálatokat. A munkatársak
egész éves lelkiismeretes munkájának köszönhető, hogy a társaság eredményesen zárta az évet. Az
ülésen elhangzott, hogy a temető tetőszerkezetét minél hamarabb meg kell vizsgálni a javítás
előkészítése céljából. A Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Községgondnokság
Kft. 2015. évi mérlegbeszámolóját.
Szűcs Norbert iskolaigazgató:
Szeretném megköszönni a rendezvényeink lebonyolításában a Kft. segítségét.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Megállapítom, hogy további hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Kérem, hogy aki elfogadja az
Ebesi Községgondnokság Kft. 2015. évi mérlegbeszámolóját, szavazzon. Megállapítom, hogy a
testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal egyetért és az alábbi határozatot hozza:
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)
87/2016. (V. 25.) ÖH. sz. határozat
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az
Ebesi Községgondnokság Ipari és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság 2015. évi tevékenységéről szóló
mérlegbeszámolót
a
kiegészítő
mellékletekkel
együtt elfogadja.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Szabóné Karsai Mária polgármester
Pajzosné Király Marianna ügyvezető igazgató
2016. május 31.

2. napirendi pont: Az Ebes Kulturális Közhasznú Non-profit Kft. 2015. évi beszámolójának
megtárgyalása.
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester, Eignerné Bartusz Andrea ügyvezető
(Előterjesztés mellékelve.)
Eignerné Bartusz Andrea ügyvezető igazgató:
Előterjesztés szóbeli ismertetése.
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a társaság éves beszámolóját. A Kft. sokrétű munkát folytat és jelentős
számú rendezvényt szervezett meg az elmúlt évben is. Elmondható, hogy a település kulturális élete
pezseg. A Kft. minden korosztály számára változatos programot kínál a kikapcsolódásra és ezek a
programok minőségükben is kimagaslóak és közösségteremtő értékük is van. Mind az önkormányzat,
mind a Képviselő-testület számára fontos a kultúra, amihez évről évre több támogatást biztosít.
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Kulturális Kft. beszámolóját.
Csiszárné Józsa Emma Mezőgazdasági, Környezetvédelmi, Turisztikai, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság elnöke:
A Kulturális Non-profit Kft. igényes munkát végez és színvonalas programokat szervez a lakosoknak,
amelynek köszönhetően a település kulturális élete változatos. Ügyvezető asszony jó kapcsolatot tart a
dolgozókkal, az intézményvezetőkkel, a civil szervezetekkel és az önkormányzattal is. A Bizottság
elfogadásra javasolja a Kulturális Non-profit Kft. beszámolóját.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
A Felügyelő Bizottság szintén elfogadásra javasolja a Kft. 2015. évi mérlegbeszámolóját. A véleményt
mellékeltük az anyaghoz.
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Szűcs Norbert iskolaigazgató:
Véleményem szerint példaértékű az együttműködés a Kulturális Non-profit Kft. és az iskola között.
Ezúton is szeretném megköszönni a Kft. elmúlt évi munkáját.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Megállapítom, hogy további hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Kérem, hogy aki elfogadja az
Ebes Kulturális Közhasznú Non-profit Kft. 2015. évi mérlegbeszámolóját, szavazzon. Megállapítom,
hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal egyetért és az alábbi határozatot hozza:
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)
88/2016. (V. 25.) ÖH. sz. határozat
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az
Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi
tevékenységéről szóló mérlegbeszámolót a kiegészítő
mellékletekkel együtt elfogadja.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Szabóné Karsai Mária polgármester
Eignerné Bartusz Andrea ügyvezető igazgató
2016. május 31.

3. napirendi pont: Az Arany Oroszlán Zrt. mérlegbeszámolójának megtárgyalása
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester
(Előterjesztés mellékelve.)
Mészáros László a Zrt. vezérigazgatója:
Előterjesztés szóbeli ismertetése.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
A Felügyelő Bizottság tárgyalta az Arany Oroszlán Zrt. 2015. évi mérlegbeszámolóját. A Felügyelő
Bizottság a Zrt. mérlegbeszámolóját 135.960.000 forint mérlegfőösszeggel, 220.000 forint nyereséggel
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek illetve a közgyűlésnek. A Felügyelő Bizottság javasolja,
hogy a társaság a 220.000 forint nyereséget osztalék kifizetésére fordítsa, valamint az
eredménytartalékból további 2 millió forintot fordítson osztalék kifizetésére az Arany Oroszlán Zrt.
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Érzékelhető, hogy a társaságnál az alapok kezdenek a helyükre kerülni. Észleljük a dolgozók
igyekezetét is. Ugyanakkor az épület és az eszközök elhasználódtak. Törekedni kell arra, hogy még
jobb, még színvonalasabb szolgáltatásokat tudjon nyújtani a cég. Az étel minőségén még lehetne
javítani. A tisztaságra még jobban oda lehetne figyelni. Véleményem szerint a konstrukció sem
megfelelő, nem lehet vendéglátást ilyen formában nyereségesen működtetni. A Pénzügyi Bizottság
elfogadásra javasolja a 2015. évi beszámolót a Képviselő-testület és a közgyűlés számára.
Szűcs Norbert iskolaigazgató:
Szeretném megköszönni az Arany Oroszlán Zrt. közétkeztetésben végzett egész éves munkáját.
Megyeszerte ritka az az ellátás, amiben az ebesi gyerekek részesülnek az iskolában.
Biró Sándorné képviselő:
Az elmúlt időszakban egyre több idős jelezte azt, hogy nem ismerik a Zrt. által kiszállított ételeket. Az
idősek a hagyományosabb ételeket jobban szeretik. Szükségesnek tartom egy sütő beszerzését,
ahol kelt tésztákat lehetne sütni. Egy lakos jelezte, hogy a Zrt. egy időpontra több lakodalmat is felvett.
Ennek mi az oka? Szükséges lenne otthonosabbá tenni az éttermet, az asztalokra vágott virágok és
terítők kerülhetnének.
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Mészáros László a Zrt. vezérigazgatója:
Elismerem, hogy az étterem teljesítménye hullámzó. Véleményem szerint a dolgozók 99 százalékos
teljesítményt tudnak nyújtani, ami azt jelenti, hogy kéthavonta két, három alkalommal nem a
megszokott minőséget kapják a gyermekek illetve az idősek. A közétkeztetési törvény 5 dkg sóban
határozza meg a napi só felhasználást, amivel nem lehet jóízű ételeket készíteni. Több zöldséget,
gyümölcsöt kell az ételekbe tenni, ugyanakkor költségcsökkentést is kell végezni.
Az esküvővel kapcsolatban el szeretném mondani, hogy a családnak csupán egy árajánlatot adtam, nem
került sor szerződéskötésre és előlegfizetésre, ennek ellenére úgy gondolták, hogy az étteremben tudják
majd a lakodalmukat megtartani. Véleményem szerint a történtekért nem vagyok hibáztatható.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Az étterem környezetére, a tisztaságra, a megjelenésre sokkal jobban oda kell figyelni. Bízom benne,
hogy ebben lesz előrelépés. A rendezvényekről elégedetten távoznak a vendégek, a közétkezetésénél is
el kell ezt érni. Arra kell törekedni, hogy ne legyen hullámzó a teljesítmény.
Mezei László alpolgármester:
El kell ismerni, hogy van bennetek ambíció. Képzitek magatokat és igyekeztek megfelelni. Elismerem a
vezetőként végzett munkádat is, de erősebb kézzel kell vezetni a komplexumot.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Ügyvezető úrnak az épület állapotára vonatkozó jelzéseit két héttel ezelőtt megvizsgáltuk. Ezt követően
úgy döntöttünk, hogy statikai véleményt is szükséges kérni ezzel kapcsolatban. Megkérem irodavezető
urat, ismertesse a komplexumban észlelt problémákat.
Csősz Krisztián műszaki irodavezető:
Az épületben szerkezeti repedések tapasztalhatóak, ami állékonysági hibára utal. Mozog az épület,
megrepednek a burkolatok. Főleg az emeleten tapasztalhatóak ezek a problémák, de kisebb hibák a
földszinten is jelentkeznek. Véleményem szerint a problémát vagy kivitelezési hiba vagy a talaj
tekintetében az elmúlt időszakban bekövetkezett változás okozhatja. Az épület vizsgálatát el kell
végeztetni, és ha a szakember indokoltnak tartja, akkor intézkedéseket is kell tenni. Az épület terveit
áttekintve, azt gondolom azonban, hogy ha a terveknek megfelelően történt a kivitelezés, nem lehet
probléma.
Erdei Andrásné intézményvezető:
Az ellátottak az új előírásokat nem ismerik, emiatt is tettek az elmúlt időszakban több panaszt. Azt
tapasztalom, hogy amikor panasz van, akkor valóban nem megfelelő az étel minősége.
Fontos, hogy az ellátottak elégedettek legyenek az ebéddel, mert máskülönben az intézmény ellátotti
létszáma is csökkenni fog. Arra kell törekedni, hogy az étterem a közétkeztetésben is mindennap
minőséget tudjon nyújani.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Én is fontosnak tartom, hogy az idősek is elégedettek legyenek a menüvel, mert nem ismert, hogy ha az
iskolák üzemeltetését központilag fogják ellátni, akkor a gyermekek közétkeztetését hogyan fogják
biztosítani. Elképzelhető, hogy a későbbiekben egy központi konyháról fogják megoldani a gyermekek
étkeztetését.
Mészáros László a Zrt. vezérigazgatója:
Intézményvezető asszony szavaira szeretnék reagálni. Ha az ellátottak jelzik, hogy nincsenek
megelégedve az étel minőségével, akkor mindent elkövetünk annak érdekében, hogy azonnal
korrigáljuk a problémát.
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Véleményed szerint van létjogosultsága az üzletnek?
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Mészáros László a Zrt. vezérigazgatója:
Az étteremnek önállóan a jövőben sem lesz létjogosultsága, mivel az ebesi közösség nem fizeti meg az
éttermi árakat. Rendezvények tartásával fogjuk tudni üzemeltetni a komplexumot. Megfontolandó,
hogy az önkormányzat értékesítse-e a létesítményt vagy kerüljön 100 százalékos önkormányzati
tulajdonba és ebben az esetben az önkormányzat változtassa-e meg a társaság gazdasági formáját.
Közhasznú társaságként a közétkezetést tudná az étterem biztosítani a lakosok számára. Amennyiben
azonban mégis a bérbe adás mellett dönt a testület, akkor meghatározott bevételt termelne a létesítmény
és a bérlő feladata lenne az üzlet felújítása.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
A Felügyelő Bizottság még nem foglalkozott az épület műszaki állapotával, hiszen vezérigazgató úr két
hete jelezte az épülettel kapcsolatos problémákat.
A Felügyelő Bizottsági ülésen is elmondtam azt, hogy a most megjelenő pályázatok többnyire a
100 százalékos önkormányzati tulajdonban lévő cégek fejlesztését támogatják. Emiatt az Arany
Oroszlán Zrt. kisebb eséllyel indulhat a pályázatokon. Megfontolandó, hogy kerüljön-e kizárólagos
önkormányzati tulajdonba a komplexum.
Megállapítom, hogy további hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Kérem, hogy aki elfogadásra
javasolja a Zrt. közgyűlésének az Ebesi Arany Oroszlán Zrt. 2015. évi mérlegbeszámolóját, szavazzon.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, meghozza a következő határozatot:
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)
89/2016. (V. 25.) ÖH. sz. határozat
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadásra
javasolja az Ebesi Arany Oroszlán Zrt. közgyűlésének a
részvénytársaság
2015.
évi
tevékenységéről
szóló
mérlegbeszámolót a kiegészítő mellékletekkel együtt.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Szabóné Karsai Mária polgármester
soron következő részvénytársasági közgyűlés

Szabóné Karsai Mária polgármester:
Szünetet rendelek el.
(15 óra 21 perctől 15 óra 45 percig szünet.)
4. napirendi pont: A gyermekvédelem elmúlt évi helyzete a településen (Beszámoló)
Előterjesztő: Dr. Hajdu Miklós jegyző
(Előterjesztés mellékelve.)
Dr. Hajdu Miklós jegyző:
Előterjesztés szóbeli ismertetése.
Biró Sándorné az Egészségügyi-és Szociális Bizottság elnöke:
Az Egészségügyi- és Szociális Bizottság tárgyalta a beszámolót és megállapította, hogy színvonalas az
összeállított munka. A gyermekvédelem a lakosság szinte minden rétegét érinti, ami jól működik a
településen, gondolok itt a lefedettségre és az abban résztvevő szakemberek együttműködésére. Az
önkormányzat jelentős támogatást biztosít a rászorult családok számára. A gyermekvédelemben részt
vevő dolgozók elkötelezetten, magas színvonalon látják el a feladatukat. Az Egészségügyi- és Szociális
Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
tevékenységről szóló beszámolót.
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Dr. Szerze Péter képviselő:
Háziorvosként végzett munkám során azt tapasztalom, hogy nem csak a szociálisan hátrányos helyzetű
családokra, hanem a jó módú családokra is figyelni kell. Az anyagi helyzet nem biztosíték arra, hogy a
családban nem jelentkezik probléma.
Erdei Andrásné intézményvezető:
El szeretném mondani, hogy a településen működő gyermekjóléti szolgálatnak kifejezetten ilyen esetei
is vannak. A jómódú és magas iskolai végzettségű szülők már azt sem szándékoznak tudomásul venni,
ha jelezzük a számukra, hogy probléma van a családban. Sokszor könnyebben tudunk segíteni a
kevesebb jövedelemmel rendelkező családokon. Ezekben a családokban a szülők is másképp fogadnak
bennünket, velük könnyebb az együttműködés is.
Biró Sándorné az Egészségügyi-és Szociális Bizottság elnöke:
Ezért van nagy szerepe az óvodai és az iskolai nevelésnek, mert az a gyermek, akinél rossz a szülői
minta, dönthet úgy, hogy a pedagógus példáját követi.
Czeglédiné Herczeg Ildikó óvodavezető:
Egyetértek azzal, hogy a legnagyobb hibák nem a szegény családokban alakulnak ki. Sok gyerek
ingerszegény környezetből érkezik. Az óvoda jó kapcsolatban van az Alapszolgáltatási Központtal, a
családgondozók ismerik azokat a jeleket, amikre figyelni kell. Szeretném elmondani, hogy 36 éve
dolgozom az óvodában, de az utolsó egy évben kétszer fordult elő, hogy a gyámhatóság kiemelte a
gyermeket a családból, ami korábban nem történt.
Erdei Andrásné intézményvezető:
A következő Ebesi Hírlapban a gyermekvédelmet érintő változásokról szeretnék megjelentetni egy
tájékoztatást, illetve arról szeretnék írni, hogy új jogszabályi rendelkezés alapján főként a jelzőrendszeri
tagoknak – azt gondolom, hogy minden állampolgárnak is – kötelessége jelezni, ha a tudomására jut,
hogy a gyermek veszélyeztetve van. Ha elmulasztja a jelzést, akkor a jelzőrendszeri tagokat megrovás
illeti. Figyelni kell a környezetünkben élő gyerekekre.
Szűcs Norbert iskolaigazgató:
Tudomásom szerint az Alapszolgáltatási Központ elkészített egy új szabályzatot, ami garancia lesz arra,
hogy Ebesen ilyen eset ne forduljon elő. Bárki tehet jelzést.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Megállapítom, hogy további hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Kérem, hogy aki elfogadja a
2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót, szavazzon.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, meghozza a következő határozatot:
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)
90/2016. (V. 25.) ÖH. sz. határozat
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről szóló
beszámolót elfogadja.
Felkéri Dr. Hajdu Miklós jegyzőt, hogy a beszámolót küldje
meg a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és
Igazságügyi Főosztálya részére.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Dr. Hajdu Miklós jegyző
2016. május 31.
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5. napirendi pont: Előterjesztés a településen működő háziorvosi, fogorvosi és védőnői
körzetekről szóló helyi rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: Dr. Hajdu Miklós jegyző
(Előterjesztés mellékelve.)
Dr. Hajdu Miklós jegyző:
Előterjesztés szóbeli ismertetése. A rendelettervezethez annyi pontosító javaslatom van, hogy az iskola
megnevezésénél az új nevet szükséges feltüntetni a mellékletekben.
Szeretném tájékoztatni a testületet, hogy az egészségügyi alapellátásért felelős országos módszertani
intézet, a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet egyetért a rendeletben foglaltakkal.
Biró Sándorné az Egészségügyi- és Szociális Bizottság elnöke:
A Egészségügyi- és Szociális Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
rendelettervezetet.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Megállapítom, hogy további hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Kérem, hogy aki az
Egészségügyi- és Szociális Bizottság javaslatára, a jegyző által javasolt pontosítással elfogadja a
rendeletmódosítást, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotja:
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)
Ebes Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
10/2016. (V. 30.) Ör. számú rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetekről
Ebes községi Önkormányzat Képviselő- testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény
6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az egészségügyi
alapellátás körzeteiről az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya Ebes község közigazgatási területére terjed ki.
2. §
(1) Ebes községben három vegyes háziorvosi körzet működik.
(2) Az egyes körzetekhez tartozó utcák felsorolását a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza
3.§
Ebes Községi Önkormányzat közigazgatási területe egy fogorvosi körzetet alkot.
4. §
Az iskola-egészségügyi ellátás az I. és II. háziorvosi körzetben történik az 1. számú mellékletben meghatározott
feladat-megosztás szerint.
5. §
(1) Ebes községben kettő védőnői körzet működik.
(2) Az egyes körzetekhez tartozó utcák felsorolását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza
6. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
7. §
Hatályát veszti Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településen működő háziorvosi, fogorvosi
és védőnői körzetekről szóló 13/2012. (V. 31.) Ör. számú rendelete.
Szabóné Karsai Mária s. k.
polgármester

Dr. Hajdu Miklós s. k.
jegyző
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1. sz. melléklet
Háziorvosi körzetek
I. számú körzethez tartozó utcák, illetve intézmény:
Belterület:
- Kossuth u. páros oldala,
- Ady Endre u. páratlan oldala,
- József Attila u.,
- Déli u.,
- Béke u.,
- Rákóczi u.,
- Bocskai u.,
- Arany János u.,
- Sport u.,
- Széchenyi u.,
- Rózsa u.,
- Liszt F. u.,
- Vérvölgy u.,
- Diófa u.,
- Újsor u.,
- Külterület: A vasútvonaltól délre fekvő külterületi rész (Sarkadi tanya, Diószegi tanya, Horváth tanya).
- a Benedek Elek Óvodával kapcsolatos egészségügyi alapellátási feladatok
II. számú körzethez tartozó utcák, illetve intézmény:
Belterület:
- Ady Endre u. páros oldala,
- Petőfi u.,
- Fő u.,
- Alkotmány u.,
- Tóth Á. u.,
- Tavasz u.,
- Dózsa György u.,
- Szepes u.,
- Északi u.,
- Kosárfonó u.,
- Hárs u.,
- Vadas u.,
- Fűzfa u.,
- Meilen u.,
- Magvető u.,
- Iskola u.
Külterület: Iparterület
- Az Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola egészségügyi
alapellátásával kapcsolatos feladatok
III. számú körzethez tartozó utcák:
Belterület:
- Kossuth u. páratlan oldala,
- Hunyadi u.,
- Kölcsey u.,
- Jókai u.,
- Bartók Béla u.,
- Gárdonyi u.,
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-

Szoboszlói u.,
Szoboszlai köz,
Gázláng u.,
Ifjúság u.,
Szent István u.,
Nyugati u.,
Karinthy F. u.,
Kodály Z. u.,
Móra F. u.,
Berkenye u.,
Fazekas u.
Külterület: - a 4. számú főúttól északra fekvő tanyák,
- a településtől nyugatra fekvő tanyák.
2. számú melléklet
Védőnői körzetek

I. számú védőnői körzethez tartozó utcák, illetve iskolai védőnői feladat ellátási kötelezettség:
-

Ady E. u.,
Alkotmány u.,
Arany János u.,
Béke u.,
Bocskai u.,
Borostyán u.,
Déli u.,
Diófa u.,
Diószegi tanya,
Északi u.,
Fő u.,
Fűzfa u.,
Gesztenye u.,
Horváth tanya,
József Attila u.,
Kertész u.,
Kosárfonó u.,
Kossuth u.,
Liszt F. u.,
Meilen u.,
Nap u.,
Óvoda u.,
Rákóczi u.,
Rigó u.,
Rózsa u.,
Sarkadi tanya,
Sas u.,
Sport u.,
Széchenyi u.,
Templom u.,
Tóth Á. u.,
Új sor,
Vasút u.,
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-

Vérvölgy u.
Iskolai védőnői feladatok az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola minden évfolyamának „A” osztályos tanulója vonatkozásában

II. számú védőnői körzethez tartozó utcák, illetve iskolai védőnői feladat ellátási kötelezettség:
-

Bartók B. u.
Berkenye u.,
Dózsa Gy. u.,
Fazekas u.,
Gárdonyi G. u.,
Gázláng u.,
Hárs u.,
Hunyadi u.,
Ifjúság u.,
Iskola u.,
Jókai u.,
Karinthy u.,
Kodály Z. u.,
Kölcsey u.,
Magvető u.,
Móra F. u.,
Nyár u.,
Nyugati u.,
Petőfi u.,
Szent I. u.,
Szepes u.,
Szoboszlói köz,
Szoboszlói u.,
Tanya,
Tavasz u.,
Útőrház u.,
Vadas u..
Vedes dűlő
Iskolai védőnői feladatok az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola minden évfolyamának „B” osztályos tanulója vonatkozásában

6. napirendi pont: Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Hajdu Miklós jegyző
(Előterjesztés mellékelve.)
Dr. Hajdu Miklós jegyző:
Előterjesztés szóbeli ismertetése. Javaslom, hogy ha az üléseken 100 százaléktól 70 százalékig terjedő
részvételi aránnyal vesz részt a képviselő illetve a bizottsági tag, akkor a tiszteletdíj 100 százaléka
illesse meg. Ha a részvételi arány 69 százaléktól 50 százalékig terjed, akkor csökkentett tiszteletdíj
illesse meg. Ha a részvételi arány 49 százalék alatti, akkor egy nagyobb léptékben csökkentett
tiszteletdíj illesse meg.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Ha a testület megalkotja a rendeletet, a külső bizottsági tagokra is alkalmazni kell az új szabályozást.
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Biró Sándorné képviselő:
Javaslom, hogy ha a képviselő vagy bizottsági tag az ülések felére nem jön el, akkor ne kapjon
tiszteletdíjat.
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Javaslom, hogy ha az üléseken való részvétel 100 százalék és 70 százalék közötti, akkor a teljes
tiszteletdíj illesse meg, 69 százalék és 50 százalék között a tiszteletdíj 80 százaléka illesse meg, 50
százalék alatti részvételi arány esetén a tiszteletdíj 50 százaléka illesse meg.
Dr. Hajdu Miklós jegyző:
Kérem a testületet, hogy döntsön arról, hogy 70 százaléktól vagy 80 százaléktól kapjon csökkentett
tiszteletdíjat a képviselő illetve a bizottsági tag?
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke:
80 százalékos részvételi aránynál javaslom a tiszteletdíj csökkentését.
Dr. Hajdu Miklós jegyző:
Összességében a következő javaslattal egyetért-e a testület: 100 százaléktól 80 százalékig terjedő
részvételi aránynál a teljes tiszteletdíj illesse meg, 79 százalék és 50 százalék közötti részvételnél a
tiszteletdíj 75 százalékában részesüljön, 50 százalékos részvételi arány alatt, ne illesse meg tiszteletdíj a
képviselőt illetve bizottsági tagot?
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Megállapítom, hogy további hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Kérem, hogy aki az előterjesztett
helyi rendeletmódosítást a jegyző úr által ismertetett szabályozással együtt elfogadja, szavazzon.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2016. (V. 30.) Ör. számú rendelete
a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló
4/2007. (II.15.) Ör. sz. rendelet módosításáról
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazása alapján,
továbbá az Mötv. 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Ebes Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 4/2007. (II.
15.) Ör. sz. rendeletének (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) A R. 3. §-a az alábbiakra módosul:
(1) A 2. §-ban szabályozott tiszteletdíj az arra jogosultakat havonta illeti meg.
(2) Ha a képviselő, illetve a bizottsági tag a testület, illetve a bizottság üléséről távol marad, a tiszteletdíját
arányosan csökkenteni kell az alábbiak szerint:
Üléseken való részvételi arány
100 % - 80 %
79 % - 50 %
49 % - 0 %

Tiszteletdíj mértéke
100 %
75 %
0%

(3) A képviselő-testületi tagok esetében a részvételi arány megállapításánál figyelembe kell venni a bizottsági
tagként a bizottsági üléseken való részvételt is.
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(4) A részvételi arányt háromhavonta kell összesíteni és megvizsgálni. Amennyiben a (2) bekezdésben foglaltak
szerinti csökkentett tiszteletdíj alkalmazására kerül sor, akkor azt a következő havi tiszteletdíj folyósítása során
kell érvényesíteni.
(5) A képviselői tisztség, illetve bizottsági tagság megszűnése esetén a tiszteletdíj időarányos részét kell
folyósítani.
(6) A tiszteletdíjat havonta, legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell folyósítani bankszámlára
történő átutalással.
(7) A helyi önkormányzati képviselőt, illetve bizottsági tagot az önkormányzat érdekében kifejtett tevékenysége
során felmerülő, szükséges költségek fedezésére költségtérítés, a külföldi kiküldetése idejére napidíj illeti meg,
amelynek kifizetését a polgármester engedélyezi.
2. §
Ez a rendelet 2016. július 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Szabóné Karsai Mária s. k.
polgármester

Dr. Hajdu Miklós s. k.
jegyző

7. napirendi pont: A Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesület kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester
(Kérelem mellékelve.)
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Kérelem szóbeli ismertetése.
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2016. december 31-ig hosszabbítsa meg a
kölcsön visszafizetési határidejét.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Megállapítom, hogy további hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Kérem, hogy aki egyetért a
Pénzügyi Bizottság javaslatával, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület, egyhangúlag 7 igen
szavazattal, meghozza a következő határozatot:
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)
91/2016. (V. 25.) ÖH. sz. határozat
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért
azzal, hogy a Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesületnek nyújtott
működési kölcsön visszafizetési határideje 2016. december 31.
napjáig meghosszabbításra kerüljön.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Szabóné Karsai Mária polgármester
azonnal

8. napirendi pont: Előterjesztés pályázat benyújtásával kapcsolatban
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester
(Előterjesztés mellékelve.)
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Előterjesztés szóbeli ismertetése.

14
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy salakos futókör kialakítására nyújtson be
pályázatot.
Dr. Szerze Péter képviselő:
Mind a két alcélra érdemes lenne pályázatot benyújtani. Saját tapasztalatom alapján tizenkét
megkérdezett lakos közül tizenegy lakos utcaaszfaltozásra nyújtana be pályázatot.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
A pályázat nem aszfaltozást, hanem útburkolat felújítást tartalmaz. Ha a településnek a futás sportágat
űző lakosait kérdeztük volna meg, akkor ők a másik alcélra javasolnák pályázat benyújtását.
Biró Sándorné képviselő:
A település fiatal sportolói évek óta szeretnének futókört létesíteni.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
A támogatási intenzitás is befolyásolja, hogy az önkormányzat melyik alcélra nyújtson be pályázatot.
Mivel 50 százalékos önerőt szükséges biztosítani, így azt gondolom, hogy könnyebben ki lehet
gazdálkodni a futókör megvalósításához kapcsolódó önerőt, ami ideiglenesen megoldást jelentene arra a
problémára, hogy a településen nincs futókör.
Ha a támogatási intenzitás 90 százalék lenne, akkor a Szepes utca útburkolatára javasolnék pályázatot
benyújtani.
Javaslom, hogy a település futókör kialakítására pályázzon.
Mezei László alpolgármester:
Műszaki irodavezető úr egy korábbi testületi ülésen vetette azt fel, hogy a Szepes utcát kopóréteggel
lenne szükséges ellátni, mert akkor meg lehetne őrizni az út jelenlegi, alapvetően még jó állapotát.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Ha az önkormányzat ipari park fejlesztésére megnyerné a pályázati támogatást, akkor a beruházás
megvalósítását követően a Szepes utcán is megnövekedne a forgalom.
Javaslom, hogy futókörre nyújtson be pályázatot az önkormányzat. A képviselők részéről más
vélemény van-e? Dr. Szerze Péter képviselő úr kéri-e szavazásra bocsátani a javaslatát?
Dr. Szerze Péter képviselő:
Nem kívánom szavazásra bocsátani a javaslatomat. Mind a két pályázat benyújtását támogatom.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Megállapítom, hogy további hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Kérem, hogy aki a Pénzügyi
Bizottság javaslatát támogatja, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag 7 igen
szavazattal, meghozza a következő határozatot:
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)
92/2016. (V. 25.) ÖH. sz. határozat
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3.
melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” pályázatot nyújt be
az Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés,
felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása alcélra „Futókör
kialakítása” címmel.
A futókör kialakításának költsége 7.810.579,- forint + 2.108.856,forint (27% ÁFA), összesen 9.919.436,- forint.
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A fejlesztés megvalósításához szükséges 3.905.290,- forint +
1.054.428,- (27% Áfa) összesen 4.959.718,- forint önerőt Ebes Község
Önkormányzata biztosítja a 2016. évi többletbevétel terhére.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert
benyújtásával kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

a

pályázat

Szabóné Karsai Mária polgármester
2016. június 2.

9. napirendi pont: Különfélék
9. 1. Polgármesteri tájékoztató az előző testületi ülés óta eltelt időszakról
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Május 4-én a Megyei Önkormányzat szervezetének képviselőivel folytattunk egyeztetést a
TOP pályázatokkal kapcsolatban, legfőképpen a kerékpárút építésével kapcsolatban. Az egyeztetésen
Hajdúszoboszló város is képviseltette magát. A megbeszélésen felvetődött, hogy a két település
közösen pályázhatna kerékpárút építésre. Véleményem szerint amennyiben a pályázatnak nem feltétele
a konzorcium, akkor jobb lenne, ha a települések külön-külön építenék meg a kerékpárutat a
közigazgatási határukig, mivel a két településen teljesen más a döntési mechanizmus. A pályázatíró
szerint a pályázatnál nem feltétel a konzorcium, ha azonban így nagyobb esélye van a pályázat
sikerességének, akkor nem zárkózunk el ettől sem.
Május 6-án a Debreceni Vízmű Zrt. közgyűlésén vettem részt, ahol a legfőbb napirendi pont a társaság
2015. évi mérlegbeszámolójának megtárgyalása és elfogadása volt.
Május 12-én a Debreceni Rendőrkapitányságon tanúskodtam a B. I-né ellen tett feljelentés ügyében,
amiről az Ebesi Hírlapban is tájékoztattuk a lakosokat.
Május 18-án benyújtottuk a pályázatot az óvoda felújítására és bővítésére valamit az ipari park
fejlesztésére. A Vidékfejlesztési Program keretében a sportház energetikai felújítására nem tudtunk
pályázni, mert időközben módosították a pályázati kiírást és kivették belőle a sportcélú intézmények
energetikai hatékonyságát célzó beruházásokat.
Május 20-án tartották Nyíregyházán a Kerékpárosbarát Település pályázat díjátadóját, amin
alpolgármester úr vett részt.
Május 22-én került megrendezésre az I. Újbudai Focimajális. Megkérem igazgató urat, mondjon néhány
szót a rendezvényről.
Szűcs Norbert iskolaigazgató:
Mielőtt az újbudai eseményről beszámolnék, szeretném tájékoztatni a testületet, hogy az iskola
május 9-én rendezte meg a KRESZ-Napot és a megyei versenyt, amin a megye 10 településének
16 csapata vett részt.
Az iskolából összesen 60 gyermek, kísérőtanár és szülő utazott el az Újbudai Focimajálisra, ahol több
mint 1000 gyermek és felnőtt majálisozott. A rendezvényt honvédelmi miniszter úr nyitotta meg. A
tanulóink három mérkőzést játszottak, majd előadtuk a pályaművet, amivel a majálisra neveztünk.
Bennünket kértek fel, hogy zárásképpen ismételten mutassuk be Gali Petra főszereplésével a
műsorunkat. A Focimajális végén ajándékcsomagokat adtak át a csapatoknak, az iskola
sporteszközökben részesült. A rendezvényen a gyerekek fegyelmezetten, példaértékűen viselkedtek.
Szeretném tájékoztatni a testületet, hogy a csepeli sportegyesület elnöke együttműködést szeretne
kezdeményezni az ebesi iskolával, ezért meghívta a focimajálison részt vett tanulókat egy hasonló
rendezvényre, amelynek megrendezésére június 11-én kerül sor. Ha van rá lehetőség, akkor 30 fővel
szeretnénk elutazni a rendezvényre aminek a költsége 100.000 forint lenne.
Magyar János képviselő:
Támogatom az iskola kérését, mert a gyermekek jövőjéről van szó.
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Dr. Szerze Péter képviselő:
Egyetértek Magyar János képviselő úrral.
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Civil Alap terhére javaslom biztosítani a 100.000 forintot az alapítvány számára. Az alapítványnak
végig szükséges gondolnia, hogy hosszú távon működhet-e az együttműködés a csepeli
sportegyesülettel és ezt követően döntsön a támogatás felhasználásáról.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Javaslom, hogy az alapítványi ülésen vitassátok meg, hogy milyen célra fordítsa az alapítvány a
támogatást.
9. 2. A Zsálya Gyógyszertár üzemeltetője által benyújtott kérelem megtárgyalása
(Kérelem mellékelve.)
Szabóné Karsai Mária polgármester:
A gyógyszertár új üzemeltetője, miután megegyezett a személyi jog megvásárlásáról, azzal a kéréssel
kereste meg az önkormányzatot, hogy kéri a bérleti díj csökkentését. Jelenleg a helyiség bérleti díja a
nettó árbevétel 2 százaléka. 1999. óta ezt a bérleti díj konstrukciót alkalmazzuk. Az új üzemeltető
elmondta, hogy a gyógyszerek forgalmazásánál degresszíven csökken az árrés, ezért a nettó árbevétel
növekedés nem eredményezi a gyógyszertár árrésének a növekedését, ebből adódóan a bérleti díjat
véleménye szerint nem a nettó árbevételhez volna szükséges kötni. Készítetett egy szakvéleményt is,
amelyben a szakértő a gyógyszertár ingatlanértékét 30.800.000 forintban, a bérleti díjat pedig
159.000 forint+áfa/hó összegben határozta meg. Jelenleg havi 300.000 – 400.000 forint a gyógyszertár
bérleti díja.
Javaslom, hogy a Képviselő-testület most ne vizsgálja felül a bérleti szerződést, a kérelemre egy
későbbi időpontban térjen vissza. Álláspontom szerint elsőként az új üzemeltetőnek szükséges
bizonyítania azt, hogyan tudja az ebesi lakosság gyógyszerellátással kapcsolatos igényeit teljesíteni.
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy most ne vizsgálja felül a bérleti
szerződést. A gyógyszertár frekventált helyen van. A táblázat is félrevezető, abban nem a nettó
árbevételt tüntette fel az új üzemeltető.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
A táblázat az eladott áruk beszerzési értékét mutatja. A Községgondnokság Kft. vezetője elmondta,
hogy a korábbi bevallások nem a táblázatban szereplő összegeket tartalmazták. Támogatom a Pénzügyi
Bizottság javaslatát.
Dr. Szerze Péter képviselő:
A korábbi üzemeltető miért nem fordult hasonló kérelemmel a testülethez?
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Az új üzemeltető szemlélete eltér a gyógyszertárat korábban működtető vállalkozóétól. Véleményem
szerint a bérleti díj csökkentésére irányuló kérelmét még a személyi jog megvásárlása előtt kellett volna
eljuttatnia az önkormányzathoz.
Dr. Hajdu Miklós jegyző:
A Képviselő-testületnek arról szükséges döntenie, hogy mint alapító tulajdonos javasolja-e a
Községgondnokság Kft. ügyvezetésének, hogy egy évig ne vizsgálja felül a bérleti díjat.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Megállapítom, hogy további hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Kérem, hogy aki egyetért a jegyző
úr által ismertetett javaslattal, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag 7 igen
szavazattal, meghozza a következő határozatot:
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)
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93/2016. (V. 25.) ÖH. sz. határozat
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Ebesi
Községgondnokság Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság alapítója javasolja a Társaság ügyvezetésének, hogy
a Zsálya Gyógyszertár bérleti díjának felülvizsgálatát egy évig
ne végezze el.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Dr. Hajdu Miklós jegyző
Pajzosné Király Marianna ügyvezető igazgató
folyamatos

9. 3. A Hajdúszoboszlói Görögkatolikus Parókia kérelme
(Kérelem mellékelve.)
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Kérelem szóbeli ismertetése.
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a kérelemről most ne döntsön, mivel a
kérelmet szükségesnek tartja kiegészíteni azzal, hogy az egyházközség által tervezett programokon
hány ebesi lakos fog részt venni. A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a kérelem pontosítását követően
a Képviselő-testület újra tárgyalja meg a Görögkatolikus Egyházközség kérelmét.
Dr. Szerze Péter képviselő:
A 270.000 forintos összköltséghez képest a kért 150.000 forintos támogatást aránytalanul soknak
tartom.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Megállapítom, hogy további hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Kérem, hogy aki egyetért a
Pénzügyi Bizottság javaslatával, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag 7 igen
szavazattal, meghozza a következő határozatot:
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)
94/2016. (V. 25.) ÖH. sz. határozat
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
a Hajdúszoboszlói Görögkatolikus Egyházközség kérelmét.
A Képviselő-testület kéri, hogy az Alapítvány egészítse ki
kérelmét.
Ha az egyházközség pontosítja a kérelemben leírtakat, akkor a
Képviselő-testület a kérelmet újra megtárgyalja.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Dr. Hajdu Miklós jegyző
következő testületi ülés

Szabóné Karsai Mária polgármester:
Szünetet rendelek el.
(17 óra 02 perctől 17 óra 19 percig szünet.)
9. 4. Tájékoztatás Molnár István korábbi kérelmével kapcsolatban
(Kérelem mellékelve.)
Dr. Hajdu Miklós jegyző:
A korábbi ülésen döntött a testület arról, hogy a 6/2 hrsz-ú ingatlant megvásárolja. A testület döntését
eljuttattuk az ügyfelet képviselő ügyvédnek. Időközben jutott az ügyvéd tudomására az a tény, hogy
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Molnár István az ingatlannak a haszonélvezője, a tulajdonos Varga Lajosné. Kértem, hogy küldje meg a
jelenlegi tulajdonos hozzájárulását az ingatlan adásvételéhez. Ügyvéd asszony eljuttatta Varga Lajosné
nyilatkozatát az önkormányzathoz.
9. 5. A Polgármesteri Hivatal kérelme
(Kérelem mellékelve.)
Dr. Hajdu Miklós jegyző:
A kérelem szóbeli ismertetése.
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 200.000 forinttal támogassa a hivatali
dolgozók programját.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Megállapítom, hogy további hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Kérem, hogy aki elfogadja a
Pénzügyi Bizottság javaslatát, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag 7 igen
szavazattal, meghozza a következő határozatot:
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)
95/2016. (V. 25.) ÖH. sz. határozat
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kérelemnek
megfelelően
200.000,Ft
támogatást
biztosít
a
Polgármesteri Hivatal részére az előterjesztésben leírt
program megvalósításához.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Dr. Hajdu Miklós jegyző
30 nap

9. 6. A Benedek Elek Óvoda kérelmeinek megtárgyalása
9. 6. 1. Dolgozói kirándulás támogatása iránti kérelem
(Kérelem mellékelve.)
Czeglédiné Herczeg Ildikó óvodavezető:
Kérelem szóbeli ismertetése.
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a testület 200.000 forinttal támogassa a Benedek Elek Óvoda
dolgozóinak a programját.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Megállapítom, hogy további hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Kérem, hogy aki egyetért azzal,
hogy a testület 200.000 forinttal támogassa a Benedek Elek Óvoda dolgozóinak a programját,
szavazzon. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozza a következő
határozatot:
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)
96/2016. (V. 25.) ÖH. sz. határozat
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 200.000,- Ft
támogatást biztosít a Benedek Elek Óvoda részére az
intézmény kérelmében meghatározott cél megvalósításához.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Czeglédiné Herczeg Ildikó óvodavezető
Dr. Hajdu Miklós jegyző
30 nap
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9. 6. 2. „Erdei Óvoda” program támogatása iránti kérelem
(Kérelem mellékelve.)
Czeglédiné Herczeg Ildikó óvodavezető:
Kérelem szóbeli ismertetése.
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa az erdei óvodai tábort
3.000 forint/fő összeggel. 28 fő fog részt venni a programon, így a Pénzügyi Bizottság 84.000 forint
támogatást javasol a biztosítani az óvoda számára.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Kérem, hogy aki egyetért a Pénzügyi Bizottság javaslatával, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület
egyhangúlag 7 igen szavazattal, meghozza a következő határozatot:
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)
97/2016. (V. 25.) ÖH. sz. határozat
Ebes
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Benedek Elek Óvoda kérelme alapján gyermekenként és
óvodapedagógusonként
3.000
forinttal,
összesen
84.000,- forinttal, támogatja 28 fő óvodapedagógus és
gyermek erdei óvodai programokban való részvételét
2016. június 24-27. között.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Dr. Hajdu Miklós jegyző
30 nap

9. 6. 3. Óvodai létszámtól való eltérés engedélyezése iránti kérelem
(Kérelem mellékelve.)
Czeglédiné Herczeg Ildikó óvodavezető:
Kérelem szóbeli ismertetése.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Kérem, hogy aki egyetért az előterjesztéssel, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag,
7 igen szavazattal, meghozza a következő határozatot:
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)
98/2016. (V. 25.) ÖH. sz. határozat
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete előterjesztés
szerint engedélyezi a Benedek Elek Óvoda részére a maximális
óvodai létszámtól való eltérést a 2016/17. nevelési évben.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Szabóné Karsai Mária polgármester
Czeglédiné Herczeg Ildikó óvodavezető
folyamatos illetve
a nevelési év végéig
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9. 7. A 0118/10 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos tájékoztatás
(Tájékoztatás mellékelve.)
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Korábban kezdeményeztük a 0118/10 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan térítésmentes önkormányzati
tulajdonba adását. A választ az önkormányzat megkapta, melyben az MNV Zrt. tájékoztatást ad arról,
hogy a Kormány nem támogatta az ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. A levél
melléklete egy kormányhatározatot tartalmaz, melyben felsorolásra kerültek azok az állami tulajdonú
ingatlanok, amelyeknek a Kormány elutasította az ingyenes átruházását.
Időközben a testület döntött arról, hogy az ingatlant meg kívánja vásárolni. Ezzel kapcsolatban még
nem érkezett visszajelzés az MNV Zrt-től.
9. 8. Az Ebes Fejlődéséért Közalapítvánnyal kapcsolatos tájékoztatás
(Végzés mellékelve.)
Dr. Hajdu Miklós jegyző:
Korábban kijuttattuk az ügyészi fellebbezést, amelyet a főügyészség az Ebes Fejlődéséért
Közalapítvány változásbejegyzési ügyében a Debreceni Törvényszék végzése ellen nyújtott be,
miszerint a főügyészség nem tartja jogszerűnek a Törvényszék eljárását. A Debreceni Törvényszék
elfogadta az ügyészségi fellebbezésben foglaltakat és megállapította az alapítvány közhasznú jogállását.
9. 9. Az Ebesi Pulykahizlaló Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel kapcsolatos tájékoztatás
Szabóné Karsai Mária polgármester:
A rendkívüli testületi ülésen tájékoztattuk a képviselőket arról, hogy az Ebesi Pulykahízlaló Kft.
egységes környezethasználati engedély módosítási eljárás lefolytatását kérte a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivataltól. Amennyiben a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal határozata jogerőssé válik,
akkor a pulykatelepen jelentősen megnövekedhet az állatlétszám.
Dr. Hajdu Miklós jegyző:
A Kormányhivatal átirata szerint a határozat ellen észrevételt lehet tenni. E körben észrevételt nem
lehet tenni, csak fellebbezni lehet. A pulykatelep 810 méteres körzetében, azaz a hatásterületen élők
nyújthatnak be fellebbezést. A hatásterületbe beleesik a Fecskeház is. A testületnek mérlegelnie
szükséges, hogy kíván-e fellebbezést benyújtani. A levegő tisztaságáról szóló törvény komoly
korlátokat, szankciókat tartalmaz, ami alapján a hatóság elsőként kötelezheti a telep üzemeltetőjét, hogy
a bűzhatás csökkentésére további technológiákat alkalmazzon. Amennyiben ez nem vezet eredményre,
akkor a hatóság korlátozatja illetve meg is szüntetheti a telep működtetését.
A baromfitelep bővítése során a telep modernizációja is megvalósul. Nem ismert a számunkra az, hogy
milyen technológia kerül beépítésre illetve, hogy a levegőterhelés kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb lesz.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Mintegy 25.200 férőhellyel fog bővülni a pulykatelep, vagyis a két telepen összesen akár
134.200 állatot is tarthatnak majd.
Pajzosné Király Marianna ügyvezető igazgató:
Több hónapig tart a bejelentések kivizsgálása, a szaghatást pedig nehéz bizonyítani. Ha megtörténik a
betelepítés, akkor már nehéz lesz csökkenteni az állatlétszámot.
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Álláspontom szerint a lakosok érdekében szükséges a testületnek fellebbezést benyújtania. Jövő hét
szerdán jár le a jogorvoslati határidő.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Véleményem szerint a Pulykahizlaló Kft-nek szükséges lett volna megkeresnie az önkormányzatot és
jeleznie, hogy meg kívánják emelni az állatállományt. Komplexen szükséges vizsgálni a kérdéskört.
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Fontos, hogy a telep működése ne zavarja a lakosokat, azonban a Pulykahízlaló Kft. egy adófizető
vállalkozás, másrészt jelentős számú lakost is foglalkoztat. El kell érni, hogy nagyobb hangsúlyt
fektessenek a zavaró hatások csökkentésére.
Az új rendezési terv összeállítása során javasolni fogom, hogy kerüljön bele az a rendelkezés a tervbe,
hogy nagyüzemi állattartást a lakókörnyezet egy meghatározott sugarú körén belül ne lehessen bővíteni.
A rendezési terv korábban tartalmazta ezt, azonban ennek a szakasznak az alapját képező jogszabályt
hatályon kívül helyezték.
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Meg kell vizsgálni, hogy a jogszabály helyébe milyen jogszabály lépett, illetve van-e rendelet, ami ezt
jelenleg szabályozza. Ha jogorvoslattal élnénk, erre lehetne alapozni a fellebbezést.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
A Polgármesteri Hivatal már kiadta a szakhatósági hozzájárulást.
Dr. Hajdu Miklós jegyző:
A hozzájárulást nem lehet visszavonni. A testület egyedül a bűzhatás felülvizsgálatát kérheti a
fellebbezési eljárásban. A 810 méteres hatásterületen egyébként bármely állampolgár élhet
fellebbezéssel.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
A lakosok nem fognak fellebbezési jogukkal élni. Ha szaghatás lesz, akkor fognak majd a hatósághoz
fordulni.
Dr. Hajdu Miklós jegyző:
A testület dönthet akként, hogy megfellebbezi a határozatot. A fellebbezést egyébként vissza is lehet
vonni, ha időközben sikerül egyeztetni a vállalkozás képviselőjével.
Mezei László alpolgármester:
Javaslom, hogy a testület nyújtson be fellebbezést.
Dr. Hajdu Miklós jegyző:
A Pulykahizlaló Kft. képviselőjét is meg lehetne kérni arra, hogy ismertesse a fejlesztési elképzeléseit.
Biró Sándorné képviselő:
A tervek ismertetése során a cég képviselője elmondhatná, hogy a tervek tartalmaznak-e korszerűsítést,
illetve, egyértelművé válna a számunkra az, hogy a társaság milyen mértékben kíván az
önkormányzattal együttműködni.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
A képviselővel megállapodhatnánk például arról, hogy ültessen két sor fát a pulykatelep köré.
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Javaslom, hogy ha a Pulykahizlaló Kft. képviselője együtt kíván működni az önkormányzattal, akkor ne
éljünk a jogorvoslati joggal, ha nem kíván együttműködni, akkor a település érdekében nyújtsunk be
fellebbezést a határozat ellen.
Dr. Hajdu Miklós jegyző:
Kérem a testületet, hogy arról döntsön, hogy felhatalmazza-e polgármester asszonyt egyrészt arra, hogy
tárgyalásokat folytasson a Ebesi Pulykahizlaló Kft. képviselőjével a bővítésről az egységes
környezethasználati engedély módosításával kapcsolatban, valamint arra, hogy polgármester asszony a
tárgyalások eredményeként döntsön a fellebbezés benyújtásáról vagy mellőzéséről.
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Szabóné Karsai Mária polgármester:
Megállapítom, hogy további hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Kérem, hogy aki elfogadja a
jegyző úr által ismertetett határozati javaslatot, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag
7 igen szavazattal, meghozza a következő határozatot:
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)
99/2016. (V. 25.) ÖH. sz. határozat
1. Ebes
Községi
Önkormányzat
képviselő-testülete
az
Ebesi Pulykahízlaló Kft bővítésére irányuló eljárással kapcsolatban
felhatalmazza a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat
a Kft vezetésével arra vonatkozóan, hogy az állatállomány növekedése
hogyan fogja befolyásolni a pulykatelep szagkibocsátását, növekedik-e a
környezetterhelés e körben.
2. A képviselő-testület felhatalmazza továbbá a Polgármestert, hogy a
tárgyalások eredményeként döntsön a bővítésre vonatkozóan hozott
hatósági határozat ellen a jogorvoslat esetleges benyújtásáról.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Szabóné Karsai Mária polgármester
8 nap

9. 10. Boruzs Imréné ebesi lakos beadványának megtárgyalása
(Beadvány mellékelve.)
Szabóné Karsai Mária polgármester:
A testületi ülés előtt osztottuk ki Boruzs Imréné beadványát.
Dr. Hajdu Miklós jegyző:
Boruzs Imréné a testületi ülésen hozzászólást szeretett volna tenni, akit tájékoztattam arról, hogy a
Szervezeti és Működési Szabályzat szerint ezt csak úgy teheti meg, ha bejelenti a napirendhez
kapcsolódó hozzászólásának a tárgyát. Boruzs Imréné ezt nem kívánta bejelenteni. Ezt követően
Boruzs Imréné elmondta, hogy kérdéseket szeretne feltenni a Képviselő-testületnek. Tájékoztattam,
hogy közmeghallgatáson lehet feltenni kérdéseket közérdekű ügyekben. Jelezte továbbá, hogy a
képviselőkkel nem lehet kapcsolatot tartani és a Képviselő-testület nem tesz eleget beszámolási
kötelezettségének sem. Végül nehezményezte azt, hogy a képviselők fogadóórát sem tartanak.
Megígértem, hogy a kéréseket továbbítani fogom a testületnek, azonban ezt megelőzte Boruzs Imréné
beadványa.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Boruzs Imréné nem testületi ülés keretében, hanem egy kötetlen beszélgetésen szeretné a kérdéseit
feltenni a testületnek. Javaslom, hogy egy lakossági fórumot hirdessen meg a testület. Javaslom, hogy
tájékoztassuk Boruzs Imrénét arról, hogy a testület június 22-én közmeghallgatást tart, ahol felteheti a
kérdéseit.
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A képviselők a közmeghallgatáson beszámolhatnak a tavaly évben végzett munkájukról is.
Dr. Hajdu Miklós jegyző:
A június 22-i testületi ülésen közmeghallgatás keretében megtörténhet a képviselői munkáról szóló
tájékoztatás.
Mezei László alpolgármester:
Javaslom, hogy az újságban tegyenek eleget a képviselők kötelezettségüknek. A képviselőknek nem
csak Boruzs Imrénét, hanem a település 4600 lakosát kell tájékoztatniuk az elvégzett munkáról.
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Dr. Hajdu Miklós jegyző:
A Képviselő egyrészt évente köteles beszámolni, másrészt kapcsolatot is kell tartania a
választópolgárokkal.
Dr. Szerze Péter képviselő:
Egyetértek alpolgármester úrral. A képviselőknek nem csupán a közmeghallgatáson megjelenő
lakosoknak kell tájékoztatást adniuk a tevékenységükről, hanem a településen élő összes
választópolgárnak is. Én szintén az újság keretében történő beszámolást támogatom.
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Javaslom, hogy a képviselők újra tartsanak fogadóórát.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Megállapítom, hogy további hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Javaslom, hogy arról tájékoztassuk
Boruzs Imrénét, hogy június 22-én a testület közmeghallgatást tart, másrészt a képviselők a júniusi
testületi ülésen meg fogják vizsgálni a fogadóóra ismételt bevezetésének a lehetőségét. Kérem, hogy aki
egyetért a javaslattal, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal,
meghozza a következő határozatot:
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)
100/2016. (V. 25.) ÖH. sz. határozat
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. megtárgyalta Boruzs Imréné ebesi lakos által benyújtott kérelmet.
2. tájékoztatja a kérelmezőt, hogy 2016. június 22-én a testület
közmeghallgatást tart, amelyen lehetősége lesz a települést érintő
közérdekű ügyekben kérdéseket feltenni és javaslatokat megfogalmazni.
3. tájékoztatja továbbá Boruzs Imrénét, hogy a soron következő ülésen
megvizsgálja a képviselői fogadóóra visszaállításának a lehetőségét.
4. felkéri a jegyzőt, hogy a döntést a kérelmezővel közölje.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Dr. Hajdu Miklós jegyző
30 nap

9. 11. Döntés az ebes.hu honlap működtetésével kapcsolatban
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Többen jelezték felém, hogy a honlap átalakítása nem úgy történt, ahogy azt szerettük volna. Bonyolult,
nehezen kezelhető a weblap. Ezzel kapcsolatban kérem a képviselőket, hogy hozzanak döntést. A jövő
héten fogjuk ezt a vállalkozónak jelezni. A honlappal kapcsolatos probléma független az
Ebes TV-től. Sajnálatos, hogy nem tudja a vállalkozó megfelelő színvonalon működtetni a portált.
Javaslom, hogy kerüljön kifizetésre az elvégzett munka.
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Szeretném kiemelni, hogy nem Jakab Attilát, az Ebes TV működtetőjét hibáztatom. A honlapon például
homályosan jelenik meg a meghívó. A vállalkozónak a honlap kialakításnál voltak jó meglátásai is, a
weblap egyes részei tetszenek, gondolok itt például arra, hogy több kép került elhelyezésre az internetes
felületen, vagy a mozgó sávra, amin a legújabb történések olvashatóak, csak komplexen nem áll össze,
nem működik egységesen a weblap. Ezt jeleztem is Péter Sándor felé, amit azonban nem értett meg.
Másrészt a kapcsolattartás hiánya miatt is támogatom, hogy kerüljön megszüntetésre az együttműködés.
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Az önkormányzat a honlap kialakításáról és annak működtetéséről állapodott meg Péter Sándorral.
Jakab Attila pedig azt vállalta, hogy összekapcsolja az információt az intézmények és Péter Sándor
között. Nehezményezem, hogy a két vállalkozó azt állítja, hogy ez nem így volt, nem ezt vállalták. Az
információk nem áramolnak. Több intézményvezető elmondta azt, hogy erre nem volt törekvés Jakab
Attila részéről. Külön kell választani Jakab Attilát és Péter Sándort. Jakab Attila munkájával, vagyis az
Ebes TV működtetésével meg vagyok elégedve, ez viszont úgy érzékelem, hogy nem nagyon működött.
Támogatom, hogy kerüljön megszüntetésre a weblap működtetésre vonatkozó együttműködés.
Dr. Hajdu Miklós jegyző:
Kérem a testületet, hogy döntsön arról, hogy a testület egyetért-e az együttműködés illetve a szerződés
megszüntetésével a honlap üzemeltetését végző vállalkozással, illetve felhatalmazza-e polgármester
asszonyt a szükséges tárgyalások lefolytatására és a szerződés megszüntetésére.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Megállapítom, hogy további hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Kérem, hogy aki támogatja a
jegyző úr által elmondottakat, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag 7 igen
szavazattal, meghozza a következő határozatot:
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)
101/2016. (V. 25.) ÖH. sz. határozat
1. Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az
önkormányzat internetes oldalát működtető vállalkozás esetében az
együttműködés megszüntetésével.
2. felhatalmazza a polgármestert az együttműködés,
megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátására.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

szerződés

Szabóné Karsai Mária polgármester
30 nap

9. 12. Előterjesztés az iskolatej programban való részvételről
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Iskolaigazgató úr a testületi ülés előtt jelezte, hogy az iskolatej programban való részvétellel
kapcsolatban szeretne ismertetni egy előterjesztést.
Szűcs Norbert iskolaigazgató:
Tankerületi igazgató úr a mai napon tartott megbeszélésen elmondta, hogy szeretné megköszönni a
Képviselő-testületnek az elmúlt években nyújtott támogatást. Az anyanyelvi lektornak a tanév végével
megszűnik az albérleti szerződése. Ezt követően az intézményfenntartó központ fogja az albérleti
szerződést kötni.
A 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet ad lehetőséget az iskolák és óvodák számára arra, hogy a kiosztott
tejtermékek után támogatást vegyenek igénybe. A következő tanévben az általános iskola is szeretne
támogatást igényelni, a kérelmek benyújtási határideje május 31. A program keretében 1 héten 4 nap
kapnának tejterméket a gyerekek. Az iskola esetében az igényelhető támogatás mértéke ötven százalék.
Az önerő biztosítását a szülőknek kell vállalnia. A projektet az Intézményfenntartó Központ fogja vinni,
azonban tankerületi igazgató úr aláírt egy nyilatkozatot, miszerint hozzájárul ahhoz, hogy Ebes Községi
Önkormányzat ezt átvállalja. Ehhez kérem az önkormányzat támogatását.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
A mai nap kaptunk egy levelet az Intézményfenntartó Központtól, amely felsorolja a kedvezményezett
járásokat. A felsorolt járások között nem szerepel a Hajdúszoboszlói járás. A levél úgy szól, hogy a
kormányrendelet 2. sz. melléklete alapján kizárólag a csatolt táblázatban szereplő járásokban fenntartott
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intézmények tekintetében kerülhet sor szállítási szerződés megkötésére, mert csak ezen intézményekben
kiosztott termékek után járó támogatást tudja az FM biztosítani.
9. 13. A Benedek elek Óvoda többletlétszám iránti kérelmének megtárgyalása
Czeglédiné Herczeg Ildikó óvodavezető:
Kérem a testületet, hogy engedélyezze az óvoda számára egy megváltozott munkaképességű dolgozó 4
órában történő alkalmazását konyhai kisegítőként.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Határozott időre szeretné az intézmény alkalmazni a munkavállalót?
Czeglédiné Herczeg Ildikó óvodavezető:
2016. december 31-ig szeretné az óvoda alkalmazni a konyhai kisegítőt.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy az óvoda egy 0,5 fő megváltozott munkaképességű dolgozót
alkalmazzon 2016. december 31-ig, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen
szavazattal, meghozza a következő határozatot:
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)
102/2016. (V. 25.) ÖH. sz. határozat
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul
ahhoz, hogy
1) a Benedek Elek Óvoda az engedélyezett dolgozói
létszámát 0,5 fő konyhai kisegítői munkakörrel
megemelje.
2) a konyhai kisegítői feladatok elvégzésére megváltozott
munkaképességű dolgozót alkalmazzon az intézmény
határozott időtartamra 2016. december 31-ig.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Szabóné Karsai Mária polgármester
Czeglédiné Herczeg Ildikó
azonnal illetve 2016. december 31.

9. 14. Különfélék
Szabóné Karsai Mária polgármester:
A település iparterületén megépült új csarnok ünnepélyes átadására június 3-án 11 órakor fog sor
kerülni. Kerekes Ferenc vállalkozó ezúton szeretné meghívni a képviselőket és jegyző urat az
ünnepségre. A program keretében először az óvodás gyerekek fognak fellépni, ami után az
országgyűlési képviselő és a megyei közgyűlés elnöke fog beszédet mondani. Majd
Bukáné Zakar Zsuzsanna lelkészasszony meg fogja szentelni az épületet. Az ünnepséget szalagátvágás
fogja zárni.
Dr. Szerze Péter képviselő:
Szeretném jelezni, hogy a Diófa sor fel van bokrosodva, a fák mellett bodzabokrok nőttek. Javaslom a
fasor rendbetételét.
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Templomdombbal kapcsolatban történt-e egyeztetés?
Szabóné Karsai Mária polgármester:
A végleges csereszerződést még nem írtuk alá a Kurucz családdal, mert a telekalakítási eljárás még nem
zárult le. Az előszerződés aláírása megtörtént.
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Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Zeleméren 25 millió forintos pályázati forrásból végezték el a templomrom rekonstruálását.
Farönkökből építettek a műemlék köré kerítést.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Megállapítom, hogy további hozzászólás nincs, a nyílt ülést bezárom, zárt üléssel folytatjuk a munkát.
(A nyílt ülés 18 óra 37 perckor véget ér.)
K. m. f.
Szabóné Karsai Mária
polgármester

Dr. Hajdu Miklós
jegyző

