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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Ebes Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 2016. augusztus 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,  
 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 

 
Napirendi pontok: 

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

2.) Előterjesztés önkormányzati rendeletek módosítására, felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Dr. Hajdu Miklós jegyző 

3.) Előterjesztés önkormányzati ingatlanok beruházási és felújítási munkálataival 
kapcsolatban 
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester 

4.) Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodás módosítására 
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester  

5.) Különfélék  
 
Zárt ülés napirendi pontjai: 

1.) Döntés első lakáshoz jutó támogatásra irányuló kérelem tárgyában 
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester  

2.) Különfélék 
 

(Az ülés 14 óra  04 perckor megkezdődik.)  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Tisztelettel köszöntöm a község Képviselő-testületét, a megjelent intézményvezetőket, vendégeket. A 
testületi ülést megnyitom. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 fő jelenlétével határozatképes. 
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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.)   

 
129/2016. (VIII. 17.) 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 

 
1. napirendi pont: Polgármesteri tájékoztató az előző testületi ülés óta eltelt időszakról 
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Július 6-án a hulladékgazdálkodás aktuális kérdéseiről tartottak szakmai fórumot Monostorpályiban. A 
rendezvényen jegyző úr vett részt, akinek átadom a szót, hogy tájékoztassa a képviselőket a fórumon 
elhangzottakról.  
 
Dr. Hajdu Miklós jegyző: 
A fórum fő témája az új hulladékgazdálkodási rendszer bemutatása volt. A megbeszélésen a területért 
felelős államtitkár is jelen volt, hogy a helyi szinten felmerült tapasztalatokat összegyűjtse. 
Monostorpályi nem véletlenül volt a rendezvénysorozat egyik helyszíne, hiszen a település egy 
komoly hulladékégető beruházást szeretne megvalósítani. Államtitkár úr kiemelte, hogy részben az 
Európai Uniós előírások miatt, részben az általános környezetvédelmi szempontok miatt is fontos, 
hogy a hulladékok az égetés helyett újrahasznosításra kerüljenek, illetve hangsúlyozta azt, hogy csak 
az újrahasznosíthatatlan hulladékok esetében tartja az égetést elfogadható megoldásnak. Ezt követően 
az új rendszerrel ismertette meg a jelenlévőket, valamint reflektált a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-vel kapcsolatban a rendezvényen részt vevő néhány polgármester 
által megfogalmazott kételyre is. A fórumon az AKSD Kft. képviselője is jelen volt, aki elmondta, 
hogy Debrecen egy szelektív hulladékválogató művet szeretne a közeljövőben megvalósítani. 
Államtitkár úr a rendezvény végén ígéretet tett arra, hogy a felvetett kérdéseket továbbítani fogja a 
kormányzat felé.   
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Július 6-án került sor az M35-ös autópálya 4 sz. főút és Berettyóújfalu közötti szakaszának ünnepélyes 
alapkőletételére. Az alapkőletételen Tasó László államtitkár úr is részt vett, akivel a települést érintő 
fejlesztésekről, legfőképpen a vasútfejlesztésről is tudtunk néhány szót váltani.  
Július 7-én került sor a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat azon rendezvényére, amin a  
Smile projekthez kapcsolódó fejlesztéseket, közbeszerzéseket mutatták be. Megkérem alpolgármester 
urat, hogy az előadásról tájékoztassa a testületet.    
 
Mezei László alpolgármester: 
A program keretében az előadók beszámoltak arról, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
milyen hatékonysággal tudott a 2007-2013-as uniós pályázatokon részt venni, majd kitértek arra is, 
hogy az önkormányzat milyen mértékben tudott élni azokkal a lehetőségekkel, ahol főként 
elektronikus úton lehetett pályázatot benyújtani. Az előadás rámutatott arra, hogy az Európai Uniós 
támogatások igénybevételét jelentősen megnehezíti az, hogy nem rendelkezünk megfelelő szintű 
elektronikai ismeretekkel.     
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Július 11-én a Virágos Magyarországért Verseny zsűrijének három tagja látogatott el a településre, 
mivel Ebes is benevezett a megmérettetésre. A bírálati szempontok között a település zöldfelületeinek 
a minősége, a turistabarát környezetkialakítás és a környezeti nevelés is szerepel.    
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Július 13-án Nyíregyházán átvételre kerültek azok a gépkocsik, melyek beszerzésére korábban az 
önkormányzat közbeszerzést írt ki. A közbeszerzés nyertese az Autó Széles Kft. volt. A járművek 
megvásárlásáról az Ebesi Hírlap hasábjain is beszámoltunk.      
Az Önkormányzat ettől az évtől kezdve saját művelésben hasznosítja a mezőgazdasági területeit, mely 
tevékenység eredményeként megtörtént a búza betakarítása. A 29 hektáron 1230 mázsa 
takarmánybúza és 650 mázsa étkezési búza termett, vagyis közel 70 mázsa/hektár volt a termés. A 
takarmánybúzát már értékesítettük - 3.300 Ft/mázsa áron. A takarmánybúza értékesítéséből származó 
4.058.076 forintos bevétel már majdnem fedezte a búzatermesztés 4.467.605 forintos költségét. 
További bevételt fog eredményezni a 650 mázsa étkezési búza értékesítése valamint a területalapú 
támogatás is. Így megállapítható, hogy az önkormányzat jóval nagyobb bevételre tud szert tenni, ha 
saját művelésben hasznosítja a mezőgazdasági területeit, mint ha bérbe adja azokat. Amikor a 
mezőgazdasági munkálatok befejeződnek, egy összegzést fogunk készíteni a testület és a lakosok 
számára.  
A közmeghallgatáson igényként merült fel, hogy ismételten kerüljön sor egyeztetésre a vendéglátóhely 
üzemeltetőkkel, akik részéről azonban csekély érdeklődést tapasztaltunk, mivel csupán három 
üzemeltető jelent meg a megbeszélésen. Közülük egy nem nyilatkozott, egy üzemeltető elmondta, 
hogy azt szeretné, ha a testület nem változtatna a szabályozáson, a harmadik vállalkozó pedig éjfélig 
szeretett volna nyitva tartani. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy változatlanul hagyja a korábban 
megalkotott szabályozást, miszerint a vendéglátó üzleteknek 22.00 órakor be kell zárniuk.    
Augusztus 10-én a testület rendkívüli ülésen döntött szabadtéri sportpark és 200 méteres futókör 
létesítésével kapcsolatos pályázat beadásáról. A testületi ülést követő napon megtörtént a pályázat 
benyújtása. Információink szerint többszörös a túljelentkezés a felhívásra.   
A hétvégén alpolgármester adott interjút egy a településen vendégeskedő televíziós stábnak.     
 
Mezei László alpolgármester: 
A stáb a turizmus, elsősorban az Erzsébet-utalvány hasznosulásának elemzéséhez készít anyagot. 
Hajdú-Biharban Hajdúszoboszlóra, Ebesre, Nádudvarra, Nagyhegyesre, Hortobágyra és Debrecenbe 
látogattak el. A vendégek megtekintették a település főbb részeit. A stábnak adott interjúban 
kiemeltem az Arany Oroszlán Zrt-t és elmondtam azt, hogy milyen feladatokat lát el az étterem és 
panzió a településen. Ígéretet tettem arra is, hogy el fogok juttatni egy anyagot a településünkről a stáb 
számára. Az összeállított műsort decemberben fogják bemutatni a televízióban.  
 
2. napirendi pont: Előterjesztés önkormányzati rendeletek módosítására, felülvizsgálatára 
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. Kérem, hogy aki elfogadja a 
talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló rendelettervezetet, 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 
15/2016. (VIII. 22.) Ör. sz. rendelete 

a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 
1/2005.(I.19.) Ör. sz. rendelet  

egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 
 

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.) 
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Ör. sz. rendelet (a továbbiakban: R.) egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről a következő rendelet 
alkotja: 
 

1. § 
Hatályát veszti R. 7. § (3) bekezdése.  

 
2. § 

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  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Kérem, hogy aki elfogadja a szociális ellátások és a szociális igazgatás helyi szabályairól szóló 
rendelettervezetet, 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 
16/2016. (VIII. 22.) Ör. számú rendelete 

a szociális ellátások és a szociális igazgatás helyi szabályairól szóló  
26/2015. (IX. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról 

 

Ebes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  
1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Sztv.) 32. § (3) bekezdésében, 37/D. § (3) bekezdésében továbbá  
a 132. § (4) bekezdés g.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011- évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális ellátások 
és a szociális igazgatás helyi szabályairól szóló 26/2015. (IX. 30.) Ör. számú rendelet (a továbbiakban: R.) 
módosításáról a következő rendeletet alkotja: 
 

1. § 
A R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

 
„A települési támogatások közös szabályai 

8. § 
(1) Valamennyi települési támogatási forma pénzbeli és természetbeni ellátásként is nyújtható.  
(2) Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, gyógyszer, tüzelő, tankönyv, tanszer, tandíj biztosítása. 
(3) A települési támogatás természetbeni ellátás formájában – az eset összes körülményeit mérlegelve - 
különösen akkor nyújtható, ha 
a) a kérelmező családjában védelem alatt álló gyermek nevelkedik, vagy 
b) a család, illetve a kérelmező lakhatási- családi- és életkörülményeire tekintettel alappal feltételezhető, hogy a 
pénzbeli támogatás nem a céljának megfelelően kerül felhasználásra, vagy 
c) a kérelem kifejezetten természetbeni támogatásra irányul. 
(4) A kérelmezőnek a (3) bekezdés a) pontjáról a kérelem benyújtásakor nyilatkoznia kell. 
(5) Indokolt esetben a (3) bekezdés b) pontjában foglaltak vizsgálatakor a hatáskör gyakorlója kikérheti az 
Alapszolgáltatási Központ állásfoglalását. 
 

2. § 
A R. 13/A § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A lakásfenntartási települési támogatás összege havonta 3000.- Ft, amelyet tárgyévre kell megállapítani.” 
 

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  
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Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Kérem, hogy aki elfogadja a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól 
szóló rendelettervezetet, 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 
17/2016. (VIII. 22.) Ör. számú rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló  
10/2015. (III. 26.) Ör. számú rendelet módosításáról 

 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, továbbá a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában, 
valamint a 115. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 26.) Ör. számú rendelet (a továbbiakban: R) 
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1 § 
(1) A R. 4. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(10) A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani.”  
(2) A R. 4. §-a következő (11) - (17) bekezdéssel egészül ki:  
„(11) Szociális segítés keretében biztosítani kell  
a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,  
b) a háztartási tevékenységben való közreműködést,  
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő 
segítségnyújtást,  
d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.  
 (12) Személyi gondozás keretében biztosítani kell  
a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,  
b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,  
c) és a szociális segítés keretében felsorolt tevékenységeket.  
(13) A gondozási szükséglet vizsgálata és a vizsgálat eredményének igazolása értékelő adatlapon történik  
(4.sz melléklet). Az értékelő adatlap másolati példányát a vizsgálat elvégzését követően át kell adni az 
igénylőnek és törvényes képviselőjének. Az értékelő adatlap kitöltésében a háziorvos a megjelölt orvosi 
szakkérdésekben közreműködik. 
(14) Az értékelő adatlap hatálya határozatlan ideig fennáll azzal, hogy a gondozási szükséglet vizsgálatát 
ismételten el kell végezni, ha  
a) szociális segítés biztosítása esetén személyi gondozási feladatok ellátása válik szükségessé, a gondozási 
szükséglet vizsgálatát ismételten el kell végezni,  
b) szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az 
otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.  
(15) A gondozás felülvizsgálatát a fenntartótól lehet kérni. (5. sz. melléklet)  
(16) A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb 
napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, az intézményvezető tájékoztatja 
a szolgáltatásigénylőt, a bentlakásos intézményi ellátás lehetőségéről. Ebben az esetben a szolgáltatás igénylő az 
intézményi elhelyezés időpontjáig, napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult.  
(17) A szociális gondozó és a segítő munkakörben foglalkoztatott napi tevékenységéről a 6. számú melléklet 
szerinti tevékenységnaplót vezeti, ellátottanként tevékenységeken belüli résztevékenységek megnevezéseinek 
feltüntetésével. A tevékenységnaplót az intézményvezető havonta írja alá.” 
 

2 § 
A R. 7. számú melléklete az 1. számú melléklet szerint módosul. 
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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  

 
1. számú melléklet 

 
„7. számú melléklet 

 
Az Alapszolgáltatási Központban 2016. május 1-től érvényes intézményi térítési díjak 

 
A.) Étkeztetés  

 
Az étkeztetés intézményi térítési díja nettó értékben: 678 Ft/ellátási nap, amelyből 
 

528 Ft/ebéd 
 
        150 Ft/reggeli 
 
Az ebéd leszállítás intézményi térítési díja nettó értékben:   75 Ft/ebéd 
 

B.) Házi segítségnyújtás (ÁFA mentes) 
 
Személyi gondozás intézményi térítési díja:    600 Ft/óra 
 
Szociális segítés intézményi térítési díja:    100 Ft/óra 
 
 

C.) Nappali ellátás – Idősek Klubja – (ÁFA mentes) 
 
Bent tartózkodás intézményi térítési díja:     ingyenes, 0 Ft 

 
 

3. napirendi pont: Előterjesztés önkormányzati ingatlanok beruházási és felújítási munkálataival 
kapcsolatban 
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester 
(Előterjesztés mellékelve.) 
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Előterjesztés szóbeli ismertetése.  
 
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Fecskeház, a járdaburkolat felújítása 
és a Bentlakásos Idősek Otthona tekintetében megfogalmazott határozati javaslatokat fogadja el.  
 
Dr. Szerze Péter képviselő: 
Az idősotthon üzleti terve mit tartalmaz?  
 
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Üzleti terv még nem készült, hiszen most még csak a főépületet szeretnénk megvalósítani. 
 
Dr. Szerze Péter képviselő: 
Fontosnak tartom a beruházás megtérülésének a vizsgálatát.  
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Szabóné Karsai Mária polgármester:   
A Bentlakásos Idősek Otthona nem pályázati forrásból valósul meg, ezért megvalósíthatósági 
tanulmányt nem szükséges készíteni. 
  
Dr. Szerze Péter képviselő: 
Az önkormányzat működése szempontjából tartom ezt a vizsgálatot fontosnak.   
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Amikor a Képviselő-testület a szabad pénzmaradvány felhasználásáról és az útépítések előirányzat 
átcsoportosításáról döntött, Dr. Szerze Péter képviselő akkor is feltette ezt a kérdést más 
megfogalmazásban, illetve kifejtette azon véleményét, hogy a Bentlakásos Idősek Otthonának a 
működtetése az önkormányzat számára több évig ráfizetéses lesz. Akkor is elmondtam, hogy a 
bentlakásos idősek otthona nem egy profitorientált intézmény, hanem egy szociális ellátás lesz. Az 
Alapszolgáltatási Központ működtetésekor sem készítünk üzleti tervet, mely intézmény működését 
az önkormányzat több mint 20 millió forinttal egészíti ki minden évben. Nem gondolom, hogy 
üzleti terv alapján kellene majd az új intézményt a későbbiekben fenntartani.     
 
Dr. Szerze Péter képviselő: 
A kérdésem arra vonatkozott, hogy az új intézmény működtetése nem fogja-e az önkormányzat 
költségvetését veszélyeztetni.  
Az idősek otthona 20 férőhelyes lesz?   
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Az első ütemben a központi épület készül el. Ebben az évben a szerkezetkész állapotot szeretnénk 
elérni. Az önkormányzat későbbi bevételei fogják meghatározni azt, hogy mikor kerül sor az épület 
befejezésére. Bízom benne, hogy következő évben elkészülhet a központi épület, ahová az 
Alapszolgáltatási Központ fog átköltözni. Ebben a részben olyan helyiségek kerülnének kialakításra, 
amelyek mind a nappali ellátás biztosításához, mind a bentlakásos intézmény működéséhez 
szükségesek. A második ütemben a 24 férőhelyes 14 lakóegység kerülne kialakításra. A harmadik 
ütemben további 26 férőhellyel bővülne a szociális otthon. Összesen 50 férőhelyesre tervezzük a 
bentlakásos idősek otthonát.    
Több működő idősotthont is megtekintettünk és ezeket a kérdéseket feltettem az intézmények 
vezetőinek. Természetesen nem szeretnénk, ha az új ellátás az önkormányzat költségvetését, 
működését veszélyeztetné a későbbiekben. Az intézménynek fenntarthatónak kell lennie, azonban azt 
az önkormányzat teljesen más céllal építi meg, mint ha például egy fürdőberuházást valósítana meg. 
Elképzelhető, hogy az intézmény 24 férőhellyel még nem tud majd önkormányzati kiegészítés nélkül 
működni, de véleményem szerint 50 férőhellyel már önfenntartóvá fog válni. Üzleti terv készítése 
helyett a jogi hátteret, a jogi feltételrendszert javaslom megvizsgálni. Mind a befizetés, mind a térítési 
díj esetében szükség van ezekre az információkra. A szociális otthon akkor működhet jól, ha igénybe 
tudjuk majd venni az állami normatívát. Azt gondolom, hogy ettől függetlenül az építkezést el kell 
kezdeni, mivel óriási igény van erre az ellátásra a településen. Mióta a lakosokat a tervekről 
tájékoztattuk, hetente keresnek meg nem csak egyedülálló, és nem csak rászorult ebesi idős emberek, 
hanem aktív idős házaspárok is, akik majd szeretnének bekerülni az intézménybe.   
 
Dr. Szerze Péter képviselő: 
Arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy a beruházás a későbbiekben pénzügyi problémát is 
jelenthet az önkormányzat számára. Tudomásom szerint a hajdúszoboszlói, a hajdúszováti és a 
nagyhegyesi szociális otthon működtetése során is folyamatosan jelentkeznek nehézségek. 
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
A nagyhegyesi szociális otthont mi is felkerestük és a település polgármester asszonya elmondta, hogy 
most már nyereségesen működik az intézmény.    
Az 50 férőhelyes idősotthon, véleményem szerint, rentábilis lesz és nem fogja az önkormányzat 
működését veszélyeztetni.     
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Dr. Szerze Péter képviselő: 
Úgy vélem, hogy az intézmény veszélyeztetheti a gazdálkodást.  
 
Dr. Hajdu Miklós jegyző: 
El kell majd döntenie a testületnek, hogy a szociális otthon intézményként vagy gazdasági 
társaságként működjön-e. 
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
A központi épület kialakítását az is indokolja, hogy intézményvezető asszony korábban jelezte, hogy 
oly mértékben megnövekedett az ellátotti létszám, hogy a nappali ellátás a jelenlegi helyen már nem 
tud megfelelően működni. Az Alapszolgáltatási központ hatékony működését is nagyban elősegítené, 
ha egy telephelyre kerülhetnének a különböző ellátások.    
 
Erdei Andrásné intézményvezető: 
A klubtagok közül 4-5 idős néni már most szeretne jelentkezni az otthonba, de véleményem szerint 
mind a 24 férőhelyet be tudjuk majd tölteni. Abban az esetben, ha megkapnánk a normatívát, 
nyereséges lenne az intézmény. Normatívát az az intézmény, az az ellátási forma kaphat, ami 
befogadást nyert a minisztériumban. 
Nagyhegyesen azért tud nyereségesen működni a szociális otthon, mert a 48 fő ellátotti létszám után 
igénylik a normatívát, melynek összege évente, ellátottanként 560.000 forint. Ebből az összegből már 
az összes költség fedezhető.  
 
Mezei László alpolgármester: 
Képviselőtársam felvetése indokolt, hiszen közpénzről, a település jövőjéről van szó. Figyelembe kell 
venni bizonyos szociális szempontokat is, de fontos, hogy rentábilis legyen az idősotthon. 
A választópolgárok mindig jó döntést hoztak a korszakalkotó ügyekben. Mikor a település megalakult, 
ugyanilyen fontos döntés volt, hogy a 4 sz. főút és a vasút közötti területen vagy a gazdaságon túl 
épüljön fel a falu. Akkor is jól döntöttek a lakosok, most is jó döntéseket hoztunk. Messzemenőkig 
támogatom a fejlesztés megvalósítását.  
  
Biró Sándorné az Egészségügyi-és Szociális Bizottság elnöke: 
Egyetértek alpolgármester úr és intézményvezető asszony szavaival. Egy felújított épületnél jelentős 
megtakarítások is jelentkeznek, hiszen az eddig felújított épületeink – az orvosi rendelő vagy a 
Polgármesteri Hivatal – rezsiköltsége csökkent és komfortosabbá, kényelmesebbé váltak az épületek. 
Ha egy korszerűbb és modern épületre vetítjük a költségvetést, az nem fog többletkiadást 
eredményezni és a település fejlődik. Valamint, ha nő az ellátotti létszám, akkor több normatívát fog 
tudni az Alapszolgáltatási Központ igénybe venni.  
Véleményem szerint, ha a tervezett költséggel meg tudjuk valósítani az első ütemet, akkor az nem 
fogja megterhelni a költségvetésünket. Az idősek otthonára igény van a településen. Az idősek 
szeretnének a településen maradni. Támogatom az előterjesztésben megfogalmazottakat.    
 
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Dr. Szerze Péter képviselő felvetése idő előtti volt, azonban a következő ütemek megkezdése előtt én 
is szükségesnek tartom egy költségvetés elkészítését. 
Tervezünk-e további járdafelújítást?  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Az Alkotmány utcai járdaszakaszok felújítását tartottuk szükségesnek. Arra törekedtünk, hogy azon 
járda felújítási munkálatokat végeztessük el, amiket a lakosok kérelmeztek. Más szakaszokkal 
kapcsolatban nem érkezett jelzés. Az Alkotmány utcának azon járdaszakasza, ami rossz állapotú volt, 
már felújításra került.  
Valóban fontos, hogy számításokat végezzünk – nem terveztük ezt mi sem másképp – hiszen 
számadatokkal alátámasztottan szeretnénk majd meghatározni azt az összeget, amit az idősektől el 
lehet kérni befizetésként.   
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Dr. Szerze Péter képviselő: 
Ezért is tettem fel a kérdésem.   
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Megállapítom, hogy további hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Kérem, hogy aki előterjesztés 
szerint egyetért a Fecskeház 1. számú lakás átalakításával kapcsolatos határozati javaslattal, 
szavazzon. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, meghozza a következő 
határozatot: 
 
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)   
 

130/2016. (VIII. 17.) ÖH. sz. határozat 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: 
  

1. egyetért a Fecskeház 1. számú lakás előterjesztés szerinti 
átalakításával.  

2. a beruházás megvalósítására bruttó 250.000 Ft összeget biztosít  
a 2016. évi többletbevétel terhére.  

3. megbízza a polgármestert a kivitelezési munkák lefolytatásával 
kapcsolatos intézkedések megtételére.  
 

Felelős:  Szabóné Karsai Mária polgármester  
Határidő:  2016. október 30.  

 
Szabóné Karsai Mária polgármester:    
Kérem, hogy aki előterjesztés szerint elfogadja az Ady E. u. 2/a ingatlan előtti járda burkolatának 
felújításáról szóló határozati javaslatot, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag 7 igen 
szavazattal, meghozza a következő határozatot: 
 
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)   
 

131/2016. (VIII. 17.) ÖH. sz. határozat 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. egyetért az Ady E. u. 2/a ingatlanon található üzletsor előtti járda 
előterjesztés szerinti térkőburkolattal való felújításával.  

2. a beruházás megvalósítására bruttó 250.000 Ft összeget biztosít  
a 2016. évi többletbevétel terhére.  

3. megbízza a polgármestert a kivitelezési munkák lefolytatásával 
kapcsolatos intézkedések megtételére.  
 

Felelős:  Szabóné Karsai Mária polgármester  
Határidő:  2016. október 30.  

 
Szabóné Karsai Mária polgármester:    
Kérem, hogy aki előterjesztés szerint elfogadja a Bentlakásos Idősek Otthonának I/a ütem építésével 
kapcsolatos határozati javaslatot, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag 7 igen 
szavazattal, meghozza a következő határozatot: 
 
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)   
 
 
 
 
 



10 
 

132/2016. (VIII. 17.) ÖH. sz. határozat 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. egyetért a Bentlakásos Idősek Otthonának I/a ütem építésének 
előterjesztés szerint kivitelezési munkái tartalmazzák a külső 
nyílászárók beépítését.  

2. a beruházás megvalósítására bruttó 12.000.000 Ft összeget biztosít  
a 2016. évi többletbevétel terhére.  
 

Felelős:  Szabóné Karsai Mária polgármester  
Határidő:  azonnal   

 
4. napirendi pont: Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodás módosítására 
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester 
(Előterjesztés mellékelve.) 
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
A napirend megnevezése nem pontos, mert az önkormányzat nem a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzattal, hanem a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-vel kötött 
megbízási szerződést. A szerződésmódosítást, ami a TOP pályázat keretében megvalósuló kerékpárút 
építésre vonatkozik, kijuttattuk a képviselőknek.  
Az ülés elején a polgármesteri tájékoztatóban nem beszéltem arról, hogy benyújtásra kerültek azok a 
TOP pályázatok, amelyekről a Képviselő-testület korábban döntött. Információim szerint a májusban 
benyújtott pályázatokat hamarosan el fogják bírálni. Az ipari park pályázattal kapcsolatban a feltételes 
közbeszerzési eljárást elindítottuk. A többi a fenti Kft-vel kötött megbízási szerződés azt tartalmazza, 
hogy az önkormányzat akkor köteles a megbízási díjat kiegyenlíteni, ha megérkezik a támogató 
határozat. A Fejlesztési Ügynökség Kft. képviselője kérte a kerékpárút pályázat esetében a megbízási 
szerződés módosítását, mivel a pályázathoz egy megvalósíthatósági tanulmányt kellett készíteni, ami 
előre nem látható nagyobb nagyságrendű munkát igényelt. A Fejlesztési Ügynökség szeretné az 
elvégzett munkát kiszámlázni. Erre vonatkozik a megbízási szerződés módosítás.   
 
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a megbízási szerződés 
módosítást.  
 
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.)   
 

133/2016. (VIII. 17.) ÖH. sz. határozat 
Ebes Községi Önkormányzat képviselő-testülete  

 

1.) egyetért a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-vel 
fennálló „TOP-3.1.1-15” kódszámú támogatási konstrukción belül 
megvalósuló projekthez kapcsoló Projekt-előkészítő Tanulmány 
elkészítésére vonatkozó Megbízási szerződés 1. számú módosításával.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert a szerződés-módosítás aláírására. 
 

Végrehajtásért felelős:  Szabóné Karsai Mária polgármester 
Határidő:    15 nap 
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Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Szünetet rendelek el.  
 
(15 óra 04 perctől 15 óra 31 percig szünet.) 
 
5. napirendi pont: Különfélék 
 
5. 1. az Ebesi Községgondnokság Kft-nek az Ebesi Köztemető ravatalozó épület korszerűsítésére 
vonatkozó előterjesztésének megtárgyalása 
(Előterjesztés mellékelve.) 
 
Pajzosné Király Marianna ügyvezető igazgató:  
Előterjesztés szóbeli ismertetése.  
 
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztéssel kapcsolatban egy elvi döntést hozott, amit a Képviselő-
testület számára is elfogadásra javasol, miszerint a ravatalozó épület átlátszóságának csökkentésére az 
üvegfólia felhelyezését támogatja, melyet sávos megoldással kér kialakítani.  
 
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.)   

 
134/2016. (VIII. 17.) ÖH. sz. határozat 

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az  
Ebesi Községgondnokság Kft-nek a ravatalozó épület üvegfelületei 
átlátszóságának csökkentéséről szóló előterjesztését és úgy határoz, hogy 
a ravatalozó épület üvegfelületeire üvegfólia felhelyezését támogatja, 
melyet sávos megoldással kér kialakítani. 

 
Végrehajtásért felelős: Dr. Hajdu Miklós jegyző 
Határidő:   

5. 2. A Magyarok Kenyere Programban való részvételre vonatkozó felhívás megtárgyalása  
 (Megkeresés mellékelve.) 
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Megkeresés szóbeli ismertetése.  
 
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat két zsák búza 
felajánlásával csatlakozzon a programhoz.    
 
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.)   
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135/2016. (VIII. 17.) ÖH. sz. határozat 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy két zsák búza felajánlással támogatja a  
Magyarok Kenyere jótékonysági programot.    
 
Végrehajtásért felelős:  Szabóné Karsai Mária polgármester 
Határidő:  2016. augusztus 19.  

 
5. 3. Tájékoztatás a Totalitárius Diktatúrák Áldozatainak Európai Emléknapja alkalmából 
tartandó megemlékezésről   
(Meghívó mellékelve.) 
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
A Belügyminisztérium levelének szóbeli ismertetése. 
 
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Javaslom, hogy a település vegyen részt a megemlékezésen. Ha országos szinten szervezik meg a 
megemlékezést, akkor ezen az önkormányzatnak részt kell vennie.    
 
Mezei László alpolgármester: 
Egyetértek elnök asszony véleményével.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Ki tudja képviselni a települést az emléknapon? 
 
Mezei László alpolgármester: 
Amennyiben a testület támogatja, részt veszek a megemlékezésen.    
 
Eignerné Bartusz Andrea ügyvezető igazgató: 
A Kulturális Kft. képviseletében csatlakozom alpolgármester úrhoz.   
 
5. 4. A Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés felhívása kitüntető díjak adományozására  
(Felhívás mellékelve.) 
 
Dr. Hajdu Miklós jegyző: 
Kérem, hogy a testület zárt ülésen tárgyalja a felhívást.  
 
5. 5. A Debrecen-Ebes-Szepesi Református Egyházközség kérelmének megtárgyalása  
(Kérelem mellékelve.) 
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Kérelem szóbeli ismertetése.  
 
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottsági ülésen a műszaki irodavezető elmondta, hogy a református templom felújítása, 
ezen belül a tető látható farészeinek a lazúrozása indokolt. A Pénzügyi Bizottság támogatja az 
Egyházközség kérelmét, ugyanakkor szükségesnek tartja a kérelmet kiegészíteni azzal, hogy milyen 
munkálatokat fog a felújítás tartalmazni. A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület 
kérje meg az egyházközséget, hogy egészítsék ki a kérelmet, valamint a kivitelezéssel kapcsolatban a 
műszaki irodavezetővel egyeztessenek. A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a kérelem pontosítását 
követően a Képviselő-testület újra tárgyalja meg a Református Egyházközség kérelmét.    
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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.)   
 

136/2016. (VIII. 17.) ÖH. sz. határozat 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Debrecen-Ebes Szepesi Református Egyházközség kérelmét. 
A Képviselő-testület kéri, hogy az egyházközség egészítse ki 
kérelmét és a templomfelújítás részleteiről egyeztessen a 
Polgármesteri Hivatal műszaki irodavezetőjével.     
Ha az egyházközség pontosítja a kérelemben leírtakat, akkor a 
Képviselő-testület a kérelmet újra megtárgyalja. 
 
Végrehajtásért felelős: Dr. Hajdu Miklós jegyző 
Határidő: következő testületi ülés 

 
5. 6. Az Ebesi Hagyományőrző Klub kérelemének megtárgyalása 
(Kérelem mellékelve.) 
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Az Ebesi Hagyományőrző Klub a tegnapi napon juttatta el az Önkormányzathoz a kérelmét. Kérelem 
szóbeli ismertetése.   
 
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Képviselő-testület a tavalyi évben is támogatta a rendezvényt. A Hagyományőrző Klubnak  
a Civil Alapból nem lehet támogatást biztosítani, mivel a klub nem rendelkezik jogilag releváns 
szervezeti formával. A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy az Önkormányzat 30.000 forint összegű 
támogatással, csekély összegű ajándékkal segítse a klub tevékenységét, mely összegből a zsűritagok 
ajándéka kerülne megvásárlásra.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
A csekély összegű ajándék adóköteles, ezért ha a testület 30.000 forintot biztosít a Hagyományőrző 
Klub számára, akkor az összeget meg kell növelni a járulékokkal, ami több mint 50.000 forintot 
eredményez.  
Megállapítom, hogy további hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Kérem, hogy aki támogatja a 
Pénzügyi Bizottság javaslatát, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag 7 igen 
szavazattal, meghozza a következő határozatot: 
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)   
 

137/2016. (VIII. 17.) ÖH. sz. határozat 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
megtárgyalta az Ebesi Hagyományőrző Klub kérelmét és úgy 
határoz, hogy 30.000 forint csekély összegű ajándék 
vásárlásával támogatja az II. Torta- és süteményfesztivál 
megrendezését.  
A Képviselő-testület a támogatást az önkormányzat 
reprezentációs célra fordítható előirányzatából közvetlen 
beszerzéssel biztosítja.    

 
Végrehajtásért felelős: Szabóné Karsai Mária polgármester  
Határidő: 2016. október 22.                
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5. 7. Az Ebes külterület 0118/10 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos tájékoztatás    
(Az MNV Zrt. levele mellékelve.) 
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Miután a Sarkadi tanyai ingatlant ingyenesen nem sikerült megszerezni, a Képviselő-testület  
7,8 millió forint+ÁFA összeget ajánlott fel az ingatlanért. Az elkészült ingatlanforgalmi szakértői 
véleményt elküldtük az MNV Zrt-nek. Az MNV Zrt. területi irodavezetője válaszában leírta, hogy az 
ingatlanforgalmi szakértői véleményt nem tudja elfogadni, mert az értékelés csak egy 
szempontrendszer szerint készült, ezért javasolja, hogy az önkormányzat vagy az MNV Zrt-vel 
szerződött független szakértőt bízzon meg az értékbecslés elkészítésével, vagy a megbízott szakértővel 
egészíttesse ki a véleményt.    
Javaslom, hogy az önkormányzat kérje meg az ingatlanforgalmi szakértőt, hogy egészítse ki az általa 
összeállított értékelést. A műszaki irodavezető már egyeztetett a szakértővel, aki ezt térítésmentesen 
megteszi. Továbbá javaslom, hogy a Képviselő-testület tartsa fenn azon döntését, miszerint  
7,8 millió forint+ÁFA összeget ajánl fel az ingatlanért.  
Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy az ingatlanforgalmi szakértő egészítse ki az értékbecslésben 
foglaltakat egyúttal tartsa fenn a 7,8 millió forint+ÁFA vételárat, szavazzon. Megállapítom, hogy a 
testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, meghozza a következő határozatot: 
 
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)   
 

138/2016. (VIII. 17.) ÖH. sz. határozat 
Ebes Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tájékoztatását az  
ebesi ingatlan nyilvántartásban 0118/10. helyrajzi szám alatt 
szereplő ingatatlanról készült ingatlanforgalmi 
szakvéleménnyel kapcsolatban. 
A testület úgy határoz, hogy az MNV Zrt. javaslatának 
megfelelően felkéri Kulcsár Lajos ingatlanforgalmi szakértőt, 
hogy az MNV Zrt. által megfogalmazott észrevételek 
figyelembevételével egészítse ki az ingatlan vonatkozásában 
összeállított értékbecslést, egyben a 7,8 millió forint+ÁFA 
összegű vételárat a továbbiakban is fenntartja.   
 
Végrehajtásért felelős: Szabóné Karsai Mária polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
5. 8. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
A február 3-i rendkívüli ülésen a testület megtárgyalta a Golden Média Kft. kérelmét. Az adásvételi 
szerződés megkötésre került. A vevő befizette a bruttó vételár 30 százalékát. A fennmaradó összeget, a 
nettó 12 millió forintot december 31-ig kell a Golden Média Kft-nek kifizetnie.  
A február 17-i ülésen a testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát, határozatot hozott a 
rendezési tervvel kapcsolatban, illetve kitüntető címek adományozásáról, Fecskeházi lakásról és első 
lakáshoz jutók támogatásáról döntött.  
A március 3-i rendkívüli ülésen a testület – a jövőbeni óvoda bővítés és korszerűsítés kivitelezése 
miatt – jelenleg nem támogatta az OVI-FOCI, OVI-SPORT PROGRAM keretében a Benedek Elek 
Óvoda udvarán a műfüves sportpálya megépítését, mely döntésről tájékoztattuk az OVI-FOCI 
Közhasznú alapítványt. Szintén ezen az ülésen született döntés közbeszerzési eljárás megindításáról a 
gépkocsik beszerzésével kapcsolatban. A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a gépkocsik 
beszerzése megtörtént.   
A március 23-i ülésen a testület megtárgyalta a Széchenyi utcai, a Tavasz utcai és a Rózsa utcai 
lakosok kérelmét. Az érintetteket értesítettük a döntésről. A Széchenyi utca martaszfalttal történő 
borítása megtörtént. A testület döntött a civil szervezetek támogatási kérelméről. A megállapodásokat 
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megkötöttük, a civil szervezetek megkapták a támogatásokat. A testület elfogadta a Települési Értéktár 
Bizottság munkájáról készült beszámolót, az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervét és az 
Alapszolgáltatási Központ szakmai programjának valamint alapító okiratának módosítását.   
Az április 20-i ülésen a testület a Rendőrség Napja alkalmából Dr. Gali Sándor kapitányságvezető 
elismeréséről határozott. A tárgyjutalmat megvásároltuk és átadtuk rendőrkapitány úrnak. A 
katasztrófavédelmi szervezet nem kereste meg az önkormányzatot hasonló kérelemmel, ezért a 
katasztrófavédelmi dolgozók elismerésével kapcsolatban nem történt intézkedés. A földtulajdonosi 
közösség számára az ebesi mezőgazdasági földutak karbantartására biztosított 150.000 forintot 
átutaltuk, az útfelújítás megtörtént. A testület megtárgyalta a Piramis Ital Bt. iparterület vásárlásával 
kapcsolatos kérelmét. A nyilatkozatot kiadtuk a kérelmezőnek, aki tudomásom szerint benyújtotta a 
pályázatot. A pályázat elbírálása folyamatban van.   
Az április 27-i ülésen a testület meghallgatta és elfogadta a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányságnak a 
község közbiztonságának elmúlt évi helyzetéről szóló beszámolóját. A pénzmaradvány 
felhasználásáról is határozott a testület. A testület vételi ajánlatot tett a Sarkadi tanyai ingatlanra, mely 
döntésről tájékoztattuk az MNV Zrt-t. Döntés született a 6/2 hrsz alatti ingatlan megvásárlásáról. Az 
adásvételi szerződést megkötöttük, a tulajdonjog bejegyzés folyamatban van. Ezen az ülésen a Területi 
Operatív Program keretében megjelent Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázatról 
is döntött a testület. A pályázatot benyújtottuk. Ekkor döntött a testület a Muzeális intézmények 
szakmai támogatására kiírt pályázattal kapcsolatban is. A pályázat nem nyert támogatást. A testület 
elfogadta a Szabályozási Terv módosítását, a Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámolót és a 
Debreceni Vízmű Zrt. beszámolóját.  
A május 17-i ülésen a testület önerőt biztosított a Benedek Elek Óvoda épületbővítéssel egybekötött 
fejlesztésére. A pályázatot benyújtottuk. Ezen az ülésen tárgyalta a testület az  
Id. Kuritár Tamás György által benyújtott kifogást. Az ügyben bírósági eljárás indult.  
A május 25-i ülésen elfogadásra kerültek a társaságok mérlegbeszámolói és a gyermekvédelmi 
tevékenységről szóló beszámoló. A testület támogatta a futókör kialakítására irányuló pályázat 
benyújtását. A pályázat nem került a támogatott projektek közé. A testület megtárgyalta a 
Görögkatolikus Egyházközség kérelmét és kérte a kérelem kiegészítését. A döntésről tájékoztattuk az 
egyházközséget, azonban a kérelem pontosítását nem juttatták el a Polgármesteri Hivatalhoz. Ezen az 
ülésen döntött a testület az internetes oldalt működtető vállalkozóval az együttműködés 
megszüntetéséről. A döntés végrehajtásra került.  
A június 22-i ülésen közbeszerzési eljárás megindításáról, bíráló bizottság tagjairól döntött a testület 
mind az idősek otthonával, mind pedig az ipartelepi út építésével kapcsolatban. Az idősek otthona 
beruházás esetében a közbeszerzési eljárás folyamatban van. Az ipartelepi út esetében a feltételes 
közbeszerzési eljárás a mai nap indult el. A testület ebben az évben második alkalommal döntött a 
civil szervezetek támogatási kérelméről. A szerződéseket megkötöttük, illetve kiutalásra kerültek a 
támogatási összegek. Az Ebes Fejlődéséért Közalapítvány nem tett még eleget a hiánypótlási 
felhívásnak. Ha a civil szervezet pótolja a hiányzó dokumentumot, akkor a közalapítvánnyal is meg 
tudjuk kötni a támogatási szerződést. A testület elfogadta a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú 
Társulás beszámolóját és különböző intézményi kérelmek támogatásáról is döntött. A támogatásokat 
biztosítottuk. A testület egyetértett a 4. számú főútnál lévő kerékpártároló bővítésével. Az árajánlatok 
bekérése folyamatban van.   
 
5. 9. A település testvérvárosaival kapcsolatos tájékoztatás  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Balatonszárszón augusztus 27-én lecsófesztivál lesz, mely rendezvényre még nem kaptam meghívót. 
Mivel a kapcsolat jól működik Balatonszárszóval, javaslom, hogy kössük meg a testvértelepülési 
megállapodást a településsel.   
Polickáról öt fő fog a településre látogatni szeptember 27. és 29. között.    
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5. 10. Védőoltással kapcsolatos tájékoztatás 
 
Biró Sándorné az Egészségügyi- és Szociális Bizottság elnöke: 
Megkeresett a GlaxoSmithKline cég képviselője, aki bárányhimlő, rotavírus és agyvelőgyulladás 
elleni védőoltásokat ajánlott. Ezek az oltások nem kötelező, hanem ajánlott védőoltások. Az 
Egészségügyi- és Szociális Bizottsági ülésen elhangzott, hogy ezek az oltások csak a település egy-egy 
rétegét érintenék. Továbbá, ha az önkormányzat elkezdi a védőoltás adását a lakosság számára, akkor 
azt folyamatosan, minden évben biztosítani kell. Az Egészségügyi- és Szociális Bizottság javasolja a 
Képviselő-testület számára, hogy ne éljen a lehetőséggel. Csak megjegyezni kívánom, hogy 
kérdésemre, hogy miért csak két hónapig lehet kedvezményesen hozzájutni a védőoltásokhoz, a 
gyógyszergyártó vállalat képviselője elmondta, hogy a vakcinák szavatossági ideje hamarosan le fog 
járni.     
 
Dr. Szerze Péter képviselő: 
Egészségügyi dolgozóként egyetértek a Bizottság véleményével, azonban a szavazástól tartózkodni 
fogok.  
Fontosnak tartom, hogy a közfoglalkoztatottakat az önkormányzat kullancs elleni védőoltásban 
részesítse.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Megállapítom, hogy további hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Kérem, hogy aki egyetért az 
Egészségügyi- és Szociális Bizottság javaslatával és nem támogatja a védőoltások megvásárlását, 
szavazzon. Megállapítom, hogy a testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozza a 
következő határozatot: 
 
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)   
 

139/2016. (VIII. 17.) ÖH. sz. határozat 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem 
támogatja védőoltások megvásárlását a GlaxoSmithKline 
gyógyszergyártó vállalattól.  
 
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 16 óra 20 perckor véget ér.) 
 

K. m. f. 
 
 
 Szabóné Karsai Mária Dr. Hajdu Miklós 
 polgármester jegyző 

 
 
 
 
  
 
 


