JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ebes Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 2017. március 22-én megtartott
nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Ebesi Polgármesteri Hivatal Tanácsterem (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,
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.) Polgármesteri tájékoztató az előző testületi ülés óta eltelt időszakról
2.) Tájékoztató az önkormányzatot érintő jogi ügyekről
Előterjesztő: Dr. Hajdu Miklós jegyző
3.) Döntés a civil szervezetek támogatásáról (I. forduló)
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester
4.) Előterjesztés pályázatokkal kapcsolatban
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester
5.) Előterjesztés a 2017. évi közbeszerzési terv elfogadására
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester
6.) Előterjesztés a 2016. évi belső ellenőrzési beszámolóról
Előterjesztő: Dr. Hajdu Miklós jegyző
7.) Beszámoló az Ebesi Települési Értéktár Bizottság munkájáról
Előterjesztő: Dr. Kovács Brigitta a bizottság elnöke
8.) Előterjesztés a Benedek Elek Óvoda továbbképzési szabályzatának véleményezésére
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester

1

9.) Előterjesztés a mini bölcsőde kialakításához és működéséhez szükséges döntések
meghozatalára
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester
10.) Előterjesztés a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: Dr. Hajdu Miklós jegyző
11.) Előterjesztés a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló helyi rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Hajdu Miklós jegyző
12.) Előterjesztés a helyi építési szabályzatról szóló 1/2009. (I. 29.) Ör. számú rendelet
magasabb szintű jogszabályi rendelkezések változásából adódó módosítására
Előterjesztő: Dr. Hajdu Miklós jegyző
13.) A szociális alapellátások új intézményi és személyi térítési díjainak megállapítása
Előterjesztő: Dr. Hajdu Miklós jegyző, Erdei Andrásné az Alapszolgáltatási Központ
vezetője
14.) Előterjesztés a Targeton Kft-vel fennálló egészségügyi feladat-ellátási szerződés
módosítására
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester
15.) Előterjesztés a Dental-Company Kft-vel fennálló egészségügyi feladat-ellátási
szerződés módosítására
Előterjesztő: Dr. Hajdu Miklós jegyző
16.) Különfélék
Zárt ülés napirendi pontjai:
1.) Szociális tűzifa kérelemmel kapcsolatos fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester, Dr. Hajdu Miklós jegyző
2.) Különfélék
(Az ülés 14 óra 01 perckor megkezdődik.)
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a község Képviselő-testületét és a megjelent intézményvezetőket, 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.)
35/2017. (III. 22.) 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
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1. napirendi pont: Polgármesteri tájékoztató az előző testületi ülés óta eltelt időszakról
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Március 6-án az Emberi Erőforrások Minisztériumában folytattunk egyeztetést a bentlakásos idősek
otthona állami ellátórendszerbe való befogadásával kapcsolatban. Czibere Károly államtitkár
politikai főtanácsadója elmondta, hogy jelenleg évente két alkalommal bírálják el az önkormányzatok
által benyújtott befogadási kérelmeket, azonban ezen alkalmak időpontja még nem ismert. Mivel
ebben az évben csak a központi épület kialakítása történik meg és 2018-ban kezdődik meg a
bentlakásos lakóegységek építése, ezért legkorábban 2018 tavaszán fogjuk tudni a kérelmet
benyújtani. A főtanácsadó arról is tájékoztatott bennünket, hogy az önkormányzatoktól beérkezett
kérelmeket minden esetben befogadták korábban. A főtanácsadó kérte, írjuk le, hogy jelenleg hol tart a
beruházás, illetve melyek az önkormányzat további tervei.
Március 7-én a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás ülésén vettem részt, ahol elfogadásra
került a társulás 2017. évi költségvetése.
Március 7-én a képviselő-testület rendkívüli ülés keretében tárgyalta meg a Magyar Református
Szeretetszolgálat Alapítvány területvásárlási kérelmét. A testület döntése alapján elkészült a bérleti és
az adásvételi előszerződés, amelyek március 17-én aláírásra kerültek.
Március 10-én a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tartotta meg éves értékelő
gyűlését, amin alpolgármester úr vett részt. Megkérem alpolgármester urat foglalja össze az
elhangzottakat.
Mezei László alpolgármester:
A gyűlésen az elmúlt év tapasztalatairól adott tájékoztatást a Debreceni Katasztrófavédelmi
Kirendeltség Vezetője. Elhangzott az is, hogy a katasztrófavédelem látja el a település ivóvízbázisának
megóvásával összefüggő feladatokat. A kirendeltség vezető felajánlotta a szervezet közreműködését,
segítségét a települési rendezvények lebonyolításában.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
A képviselő-testület korábban már tárgyalta Sebestyén Tamás kérelmét, aki teniszpálya kialakításával
kapcsolatban kereste meg az önkormányzatot. A testület döntésének megfelelően március 11-én
személyesen egyeztettem a kérelmezővel, akinek megmutattam az önkormányzati tulajdonban lévő,
teniszpálya kialakítására alkalmas telekvégeket. Sebestyén Tamás egy későbbi időpontban arról
tájékoztatott, hogy mégsem valósítja meg az elképzelését.
Március 15-én nemzeti ünnepünk alkalmából ünnepi megemlékezést tartottunk a főtéren. Az iskola
tanulóinak színvonalas szereplését ezúton is szeretném a felkészítő tanároknak valamint a tanulóknak
megköszönni, a kitüntetetteknek pedig gratulálunk.
Március 16-án vállalkozási szerződést kötöttünk a Humán-Ép Kft-vel „A bentlakásos idősek otthona
központi épület befejező építési munkái” tárgyában nettó 152 millió forint vállalási összeg és
2017. október 30-i befejezési határidő mellett.
Mezei László alpolgármester:
Az Ebesi Aranyfácán Vadásztársaság 10 éves jubileumi rendezvényén én képviseltem az
önkormányzatot, ahol elhangzott, hogy kevés a fa a dűlőutakon, ezért a vadásztársaság állami források
bevonásával fásítást és cserjeültetést tervez megvalósítani. Ez az elképzelés egybeeshet az
önkormányzat hosszú távú terveivel is.
Szűcs Norbert iskolaigazgató:
Szeretném tájékoztatni a testületet, hogy iskolánkban is megtörténtek az országos
kompetenciamérések. Mind a négy mért szegmensben az országos átlag felett teljesítettek tanulóink.
Iskolánk elnyerte a Pedagógiai Oktatási Központ Bázis Intézménye címet. A megyében a címet
21 intézmény, közöttük 6 általános iskola kapta meg. A címet három évig őrizhetjük, ami szakmai
kitörési pontot jelent az iskola számára. Ezen időszakban továbbképzésekre és szakmai fórumokra fog
sor kerülni az intézményben. Az iskola pályamunkájában a témahetek programsorozatot mutattuk be,
amit egy független szakmai bíráló bizottság értékelt.
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Itt szeretném elmondani, hogy az iskola csatlakozott egy cukorbetegség kialakulását megelőző
programhoz, ami hét ország részvételével 3 évig tart. A programot iskolánkban dr. Nánási Anna
ebesi lakos koordinálja. Az elmúlt időszakban a szülők körében egy felmérés is készült arra
vonatkozóan, hogy egy héten keresztül mennyi mozgást végeznek az érintett családok.
2. napirendi pont: Tájékoztató az önkormányzatot érintő jogi ügyekről
Előterjesztő: Dr. Hajdu Miklós jegyző
(Beadvány mellékelve.)
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Köszöntöm a testületi ülésen Dr. Budai Ferenc ügyvédet, akit arra kértem, hogy adjon rövid
tájékoztatást arról, hogy milyen az önkormányzatot érintő ügyek vannak jelenleg folyamatban.
Dr. Budai Ferenc ügyvéd:
Az ISPA projekttel összefüggésben a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által indított
perben a Törvényszék a tegnapi napon tartott tárgyalást és a határozathirdetést április 5-re tűzte ki.
Mintegy három esztendeje van folyamatban az első fokú eljárás, következésképpen elmondható, hogy
a tényállás feltárásra került, amit a felperesi és az alperesi oldal részletes előterjesztése előzött meg.
Mindenki előtt ismert az, hogy az ISPA projektben Debrecen járt el gesztor önkormányzatként. A
felek 2002-ben aláírtak egy együttműködési megállapodást, amelyben rögzítették, hogy milyen
keretek között jön létre közöttük együttműködés. A megállapodás gyakorlatilag egy önkormányzatok
közötti társulási szerződésnek minősül, ami az uniós pályázatok vonatkozásában egy bevett jogi
formula.
A gesztor önkormányzat képviseletével megvalósult beruházás során az Európai Bizottság
szabálytalanságokat állapított meg, és ezzel összefüggésben szankciót is alkalmazott. Debrecen
Önkormányzata kifizette az Európai Bizottság által kirótt összeget, amit az agglomerációs
településekkel, mint alperesekkel szemben érvényesíteni kíván. A perben négy alperes van. Én Ebes és
Sáránd képviseletét láttam el. A másik két alperes Mikepércs és Hajdúsámson. Mikepércs és
Hajdúsámson ellenkérelme azt tartalmazza, hogy a felperes a közbeszerzési eljárás során
szabálytalanul járt el.
Az általam képviselt alperesi álláspont ezzel szemben az, hogy a projekttel összefüggő jogviszony
az Európai Bizottság, a Közreműködő Szervezet, a magyar államot képviselő NFÜ és a kizárólagos
kedvezményezett Debrecen megyei jogú város között volt. Abban az agglomerációs települések nem
voltak jogalanyok. Úgy jogosultságokat, mint terheket csak az együttműködési megállapodás, mint
társulási megállapodás telepített az agglomerációs településekre.
Álláspontunk továbbá az, hogy a társulási megállapodás keretében a saját nevében eljáró gesztor
önkormányzat beszámolni lett volna köteles, meg kellett volna adnia a kontrol lehetőségét a társult
tagoknak, a társulási ülés keretében, döntéseket kellett volna kieszközölnie, azonban ezek elmaradtak.
A gesztor önkormányzat meglátása az, hogy a projekt megvalósítása jogszerűen történt.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
A közbeszerzéssel kapcsolatban is születik döntés?
Dr. Budai Ferenc ügyvéd:
Nem.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
A település által benyújtott ellenkérelem véleményem szerint tartalmazhatta volna azt, hogy a gesztor
a közbeszerzési eljárás során szabálytalanul járt el, hiszen a visszafizetési kötelezettség a második
távvezeték megépítésének a közbeszereztetése kapcsán merült fel.
Dr. Budai Ferenc ügyvéd:
Nem állapítható meg, hogy történt-e jogellenesség a felperesi oldalon ezzel összefüggésben. Ezt nem
is lehet a per tárgyává tenni.
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Dr. Hajdu Miklós jegyző:
A testületi ülés előtt érkezett be a kérelem B. I.-né ebesi lakostól, amit szeretnék kiosztani a
képviselőknek.
Dr. Budai Ferenc ügyvéd:
Az önkormányzat jelenleg egy peres eljárásban érintett, amit B. I. és B. I-né elbirtoklás jogcímén
indított ugyanazon terület tekintetében, mely vonatkozásában az önkormányzat már megnyert egy
birtokvédelem iránti pert és jelenleg a végrehajtási eljárás van folyamatban. A járásbíróság
felfüggesztette a házaspár által indított pert, és arra utasította a felperest, hogy szerezzék be a
földhivatal határozatát az elbirtokolt terület pontos nagyságáról. A felperes vélhetően be fogja szerezni
a dokumentumot és a per folytatódni fog, de álláspontom szerint az elbirtoklás feltételei nem állnak
fenn.
Folyamatban van a végrehajtási eljárás a fentebb említett birtokvédelmi perben. A bíróság másodfokon
hozott döntést, ami februárban jogerőre is emelkedett, és elutasította a végrehajtás felfüggesztése iránti
kérelmet. Erre figyelemmel kértük a végrehajtót, hogy folytassa a végrehajtási cselekményeket. Ennek
keretében valószínű, hogy ismét pénzbírsággal fogják sújtani a házaspárt.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Mikor kerülhet sor arra, hogy ténylegesen birtokba vegyük a tulajdonunkat?
Dr. Budai Ferenc ügyvéd:
A közeljövőben ez meg fog történni. Együttműködünk a végrehajtóval ebben a tekintetben.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
A testületi ülés egyik napirendi pontja keretében, ami a hulladékgazdálkodási törvénnyel függ össze,
szeretném tájékoztatni a testületet arról, hogy a területet milyen céllal szeretnénk a jövőben
hasznosítani.
Körbe lehet keríteni a területet?
Dr. Budai Ferenc ügyvéd:
Az önkormányzat jogszerűen jár el akkor, ha a további birtokháborítás megelőzése érdekében elkeríti
a területet.
Az önkormányzatnak további folyamatban lévő jogvitás ügye nincs.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Megállapítom, hogy további észrevétel, kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban nincs. Köszönjük
ügyvéd úrnak a tájékoztatást.
(14 óra 37 perckor Dr. Budai Ferenc ügyvéd távozik a teremből.)
Dr. Hajdu Miklós jegyző:
A beadványban B. I-né kártérítést kér az őt érintő három eljárásban a személyét ért károk miatt.
B. I-né a kérelmében előterjeszti, hogy peren kívül szeretne megegyezni az általa vélt kárral
kapcsolatban.
A kérelmező által vélt kár nem minősül kárnak, jogi szempontból ez egy nem létező fogalom. Egy
jogszerű hivatalos eljárás, bármilyen végeredménnyel záruljon is, nem alapoz meg kártérítést.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Véleményem szerint a kártérítésnek nincs jogalapja.
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Javaslom, hogy a testület határozzon úgy, hogy a kérelem érdemben nem tárgyalható.
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Szabóné Karsai Mária polgármester:
Kérem, hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület
egyhangúlag 7 igen szavazattal, meghozza a következő határozatot:
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)
36/2017. (III. 22.) ÖH. sz. határozat
Ebes Községi Önkormányzat képviselő-testülete
1. megtárgyalta Boruzs Imréné, Ebes Tanya 54. szám
alatti lakos kérelmét.
2. akként dönt, hogy a beadványt érdemben nem tudja
tárgyalni.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Szabóné Karsai Mária polgármester
azonnal

3. napirendi pont: Döntés a civil szervezetek támogatásáról (I. forduló)
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester
(A civil szervezetek kérelmei mellékelve.)
Szabóné Karsai Mária polgármester:
2017. év I. fordulójában a civil szervezetek összesen 4.856.000 forintra nyújtottak be támogatási
kérelmet. A 2017. évi költségvetés 5 millió forintot tartalmaz erre a célra.
Felkérem a bizottsági elnököket, hogy ismertessék a bizottságok álláspontját az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Csiszárné Józsa Emma Mezőgazdasági, Környezetvédelmi, Turisztikai, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság elnöke:
Örvendetes, hogy a települést pezsgő civil élet jellemzi. A bizottság véleménye szerint valamennyi
civil szervezet hatékonyan, színvonalasan végzi a munkáját és a lakosok számára szórakozási,
kikapcsolódási és sportolási lehetőséget nyújtanak. Örömteli, hogy bővült a civil szervezetek köre és
megalakult az Ebesi Hagyományőrző Klub.
Megállapítható, hogy a 2014. évben létrehozott Civil Alap jól működik, a szervezetek tudnak élni a
pályázati lehetőséggel. Minden szervezet határidőben beadta a kérelmét és csatolta a szükséges
dokumentumokat. Hiánypótlásra egyetlen szervezet esetében sem volt szükség. A bizottság
valamennyi kérelmet támogatásra javasolja a Képviselő-testület számára.
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Szerencsések vagyunk, hiszen a civil mozgalom jól működik Ebesen. A szervezetek felkészülten,
törvényesen működnek. Fontosnak tartom, hogy hozzáadott értéket teremtenek a településen.
A szervezetek együttműködve a kulturális és sportolási lehetőségek széles skáláját biztosítják a
lakosok számára.
A Pénzügyi Bizottság a kérelmek tárgyalása során figyelembe vette egyrészt azt, hogy az előző évben
hogyan került felosztásra a Civil Alapban rendelkezésre álló támogatás a szervezetek között. Másrészt
szem előtt tartotta a bizottság azt is, hogy a szervezetek a második félévben ismételten nyújthatnak be
pályázatot.
Az Ebesi Polgárőr Egyesület és az Ebesi Református Templomért Alapítvány jelezte, hogy csak az
első félévben pályáznak és egész évre szóló támogatást igényelnek.
Három egyesület, az Ebesi Idős Emberekért Közalapítvány, az Ebes Fejlődéséért Közalapítvány és a
Ebesi Katolikus Templomért Alapítvány nem nyújtott be pályázatot az első fordulóban. Vélelmezzük,
hogy a második félévben fognak kérelmet benyújtani az önkormányzat felé.
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Az Ebesi Református Templomért Alapítvány 400.000 forint támogatást kért, mely szervezet az előző
évben összesen 300.000 forint támogatást kapott. A pályázatban leírták, hogy a következő félévben
nem fognak kérelmet beadni, ezért a Pénzügyi Bizottság 300.000 forint támogatást javasol.
A Turizmus Természetesen Egyesület 2016. évben 130.000 forint támogatásban részesült.
Az I. fordulóban 125.000 forintra nyújtottak be kérelmet. Elmondható, hogy az egyesület dinamikusan
fejlődik, sok helyi rendezvényen képviseltetik magukat. A Pénzügyi Bizottság 125.000 forint
támogatást javasol.
Az Ebesi Gyermekekért Alapítványt az önkormányzat a tavalyi év során 1.070.000 forinttal támogatta.
Idén az alapítvány pályázata 1.350.000 forintot tartalmaz. A Pénzügyi Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy 700.000 forinttal támogassa az egyesületet az első fordulóban.
Az Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület számára megítélt támogatás összege 2016. évben
1.400.000 forint volt. A civil szervezet most 1 millió forintra nyújtott be kérelmet. A Pénzügyi
Bizottság 700.000 forint támogatást javasol.
A Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna Egylet nem tudott felhasználni 200.000 forintot a tavalyi
évi támogatásból, mely összeget egy rendezvény megvalósítására szeretnék fordítani. Az egyesület
2016. évben 400.000 forint támogatásban részesült, idén 300.000 forintot jelöltek meg pályázatukban.
A Pénzügyi Bizottság 300.000 forint támogatást javasol.
Az Ebesi Polgárőr Egyesület évente egy alkalommal fordul a Civil Alaphoz kérelemmel. A tavalyi
évben 600.000 forintot kaptak, most 920.000 forint a támogatási igényük. A Pénzügyi Bizottság
700.000 forint támogatást javasol.
Az Ebesi Piros Rózsa Népdalkör is egyre aktívabb. Pályázatukban leírták, hogy egy megyei szintű
rendezvényt is szeretnének ebben az évben megszervezni. 2016. évben 160.000 forint támogatásban
részesültek. Most 676.000 forintra nyújtottak be kérelmet. A Pénzügyi Bizottság 150.000 forint
támogatást javasol.
Az újonnan megalakult Ebesi Hagyományőrző Klubot az önkormányzat az előző évben
50.000 forint értékű ajándéktárggyal támogatta. Az egyesület tagjai korábban is aktívan részt vettek a
település civil életében. Az egyesület 100.000 forint támogatásra nyújtott be pályázatot. A Pénzügyi
Bizottság javasolja a 100.000 forint támogatás biztosítását.
Ha a Képviselő-testület elfogadja a Pénzügyi Bizottság javaslatát, akkor az öt millió forintból
3.075.000 forint kerül felhasználásra így a második fordulóra 2 millió forint marad.
Mezei László alpolgármester:
Egyetértek a Pénzügyi Bizottság javaslatával.
Csiszárné Józsa Emma Mezőgazdasági, Környezetvédelmi, Turisztikai, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság elnöke:
A Civil Alap mellett az önkormányzat más formában is támogatja a civil szervezeteket, gondolok itt
például arra, hogy a szervezetek igénybe vehetik az önkormányzati kisbuszt, hogy egy versenyre vagy
rendezvényre eljussanak.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Valóban törekszünk arra, hogy más formában is támogassuk a civil szervezeteket. Az önkormányzat
átvállalja például a sportház fenntartási költségét, melynek az éves összege 2,5 millió forint, de
helyiséget is biztosítunk a civil szervezetek számára.
Megállapítom, hogy további hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Kérem, hogy aki a Pénzügyi
Bizottság javaslatára egyetért az Ebesi Református Templomért Alapítvány 300.000 forinttal, a
Turizmus Természetesen Alapítvány 125.000 forinttal, az Ebesi Gyermekekért Alapítvány 700.000
forinttal, az Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület 700.000 forinttal, a Zsongvölgyi
Hagyományőrző Haditorna Egylet 300.000 forinttal, az Ebesi Polgárőr Egyesület 700.000 forinttal, az
Ebesi Piros Rózsa Népdalkör 150.000 forinttal és az Ebesi Hagyományőrző Klub 100.000 forinttal
történő támogatásával, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal,
meghozza a következő határozatot:
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)
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37/2017. (III. 22.) ÖH. sz. határozat
Ebes
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a Mezőgazdasági-, Környezetvédelmi-, Turisztikai- Oktatási- és
Sport Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a civil
szervezetek támogatási rendjéről szóló 1/2014. (I. 31.) Ör sz.
rendeletének megfelelően a 2017. I. fordulóban
- 300.000 forint támogatást biztosít az Ebesi Református
Templomért Alapítvány részére,
- 125.000 forint támogatást biztosít a Turizmus Természetesen
Alapítvány részére,
- 700.000 forint támogatást biztosít az Ebesi Gyermekekért
Alapítvány részére,
- 700.000 forint támogatást biztosít az Ebesi Sportbarátok
Közhasznú Egyesület részére,
- 300.000 forint támogatást biztosít a
Hagyományőrző Haditorna Egylet részére

Zsongvölgyi

- 700.000 forint támogatást biztosít az Ebesi Polgárőr
Egyesület részére,
- 150.000 forint támogatást biztosít az Ebesi Piros Rózsa
Népdalkör részére,
- 100.000 forint támogatást biztosít az Ebesi Hagyományőrző
Klub részére.
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a támogatási
szerződéseket készítse elő, továbbá felhatalmazza a polgármestert
a megállapodások aláírására.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Szabóné Karsai Mária polgármester
Dr. Hajdu Miklós jegyző
30 nap

(15 óra 06 perckor Nagy Judit pénzügyi előadó bejön a terembe.)
3. napirendi pont: Előterjesztés pályázatokkal kapcsolatban
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester
(Előterjesztés mellékelve.)
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Az elmúlt időszakban több pályázat is megjelent, ezért készült egy előterjesztés amelyben
összefoglaltuk azokat a pályázatokat, amelyekre vagy az önkormányzat, vagy egy önkormányzati
intézmény pályázhat. Kérem a testületet, hogy döntsön arról, hogy mely pályázatok kerüljenek
benyújtásra.
Nagy Judit pénzügyi előadó:
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című szakasz szóbeli ismertetése.
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A pályázat hasonló alcélokkal a tavalyi évben is megjelent. 2016. évben ezen pályázat keretében
futókör kialakítására nyújtottunk be támogatási kérelmet, azonban a kérelmet elutasították. Az
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önkormányzat ebben az évben is adott már be futókör kialakítására pályázatot, amit még nem bíráltak
el. Az ez évi pályázat keretében megvalósítani kívánt futókör mérete jóval kisebb volt, mint a korábbi
pályázatban szereplő futókör.
A Pénzügyi Bizottság a második alcél, a sport infrastruktúra-fejlesztés tekintetében javasolja pályázat
benyújtását.
A Bizottság az első alcél, az intézmény-fejlesztés esetében nem javasolja, hogy pályázat kerüljön
beadásra. Ezen alcél esetében elnyerhető támogatásból felújításra kerülhetne a gyógyszertár, azonban a
gyógyszertár nem lát el kötelező önkormányzati feladatot. A bölcsőde kialakítása folyamatban van a
településen.
A harmadik alcél, a belterületi utak, járdák, hidak felújítása esetében megállapítható, hogy az
önkormányzat több pályázatot nyújtott már be az elmúlt időszakban ezzel a céllal.
A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a pályázat keretében ismételten a futókör megvalósítása kerüljön
benyújtásra.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Korábban a harmadik alcélra, a belterületi utak felújítására nyújtottunk be pályázatot, abból a
megfontolásból, hogy ha megépül az ipartelepi út, akkor a Szepes utca forgalma meg fog növekedni,
mely utcának az útalapja gyenge, ezért a megerősítését hamarosan szükséges lenne elvégeztetni.
A pályázat keretében csak egy területre lehet támogatási kérelmet benyújtani. A Pénzügyi Bizottság
a futókör kialakítására javasol pályázatot benyújtani.
Dr. Szerze Péter képviselő:
A harmadik alcél esetében rendelkezésre álló 15 millió forintból megvalósulhatna a feltáró utcák
járdával történő ellátása.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Járda kialakításra nem lehet pályázni ezen alcél esetében.
Dr. Szerze Péter képviselő:
Amennyiben az önkormányzatnak az óvoda felújítására benyújtott pályázatát elutasítják, akkor
javaslom, hogy az előterjesztett pályázat keretében az intézmény infrastrukturális fejlesztésére, a vizes
helyiségek felújítására adjunk be kérelmet. Javaslom, hogy várjuk meg, amíg értesítenek az
óvodapályázat eredményéről és ezt követően döntsünk ezen pályázat benyújtásáról.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Elképzelhető, hogy a beadási határidőig nem hozzák nyilvánosságra a pályázat eredményét.
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A testületnek véleményem szerint azt szükséges mérlegelni, hogy mely fejlesztést tartja fontosnak, mit
szeretne régóta megvalósítani. Az önkormányzat óvodapályázata támogatásban is részesülhet.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Javaslom, hogy döntsön a testület arról, hogy mely fejlesztésre nyújtsunk be pályázatot.
Mezei László alpolgármester:
Bízva az óvodapályázat kedvező elbírálásában, a Pénzügyi Bizottság javaslatát támogatom.
Dr. Szerze Péter képviselő:
Elfogadom alpolgármester úr véleményét.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Megállapítom, hogy további hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Kérem, hogy aki támogatja, hogy
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében futókör
kialakítására nyújtsunk be pályázatot, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag 7 igen
szavazattal, meghozza a következő határozatot:
9

(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)
38/2017. (III. 22.) ÖH. sz. határozat
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért
futókör megvalósítására irányuló pályázat benyújtásával az
önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztések
támogatására kiírt pályázati felhívás keretében.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Szabóné Karsai Mária polgármester
azonnal

Nagy Judit pénzügyi előadó:
Esély otthon – EFOP-1.2.11-16 című szakasz szóbeli ismertetése.
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság számára nehezen áttekinthető volt, hogy a pályázatban megfogalmazott tevékenységek
hogyan kerülhetnének megvalósításra. Ezért a bizottság azt javasolja, hogy a testület ne éljen ezzel a
pályázati lehetőséggel, hanem az előterjesztésben szereplő további EFOP pályázatra nyújtson be
kérelmet.
A pályázat beadása mellett szól az, hogy 100 százalékos támogatási intenzitású.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Ezen pályázat keretében az önkormányzat tulajdonában álló szolgálati lakást is fel lehetne újítani. Ami
miatt ezt mégis megfontolandónak tartom, hogy korábban több problémát is felvetett, amikor a
védőnőnek a szolgálati lakásból egy másik ingatlanba kellett átköltöznie. Javaslom, hogy egy másik
EFOP pályázat keretében igényeljünk támogatást a rendezvények és képzések megvalósításához.
Véleményem szerint az előterjesztett pályázatot csak akkor érdemes beadni, ha ebből egy ingatlan
felújítása valósulhat meg.
Mezei László alpolgármester:
Korábban az önkormányzat a gyógyszertár mellett kívánt egy 6 lakásból álló szolgálati épületet
létrehozni. Az épület terve is elkészült.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Szolgálati lakás építésére nem lehet pályázni.
Dr. Szerze Péter képviselő:
A településközpontban a templom közelsége miatt nem célszerű társasházat építeni.
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Községgondnokság Kft. tulajdonában van az az épület, ami jelenleg ruhaüzletként, korábban
lakásként funkcionált. Van lehetőség konzorcium létrehozására és a partnerek tulajdonában álló
ingatlan felújítására. A pályázat keretében ez az ingatlan is felújításra kerülhetne.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
A bérleti szerződést hogyan lehet megszüntetni?
Pajzosné Király Marianna ügyvezető igazgató:
30 napos felmondási idővel.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Milyen bevétele származik a Községgondnokság Kft-nek az épület bérbeadásából?
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Pajzosné Király Marianna ügyvezető igazgató:
60.000 forint+áfa a havi bevétel.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Javaslom, hogy a testület ezen pályázat benyújtásáról most ne határozzon. Az elhangzottak alapján
meg fogjuk vizsgálni a lehetőségeket, amelyeket a pályázat tartalmaz. Egy pályázatírót is meg fogunk
keresni ezzel összefüggésben. Amennyiben ezen felhívással kapcsolatban további információt sikerül
szerezni, a felhívást ismételten a Képviselő-testület elé fogjuk terjeszteni.
Nagy Judit pénzügyi előadó:
A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései –
EFOP-4.1.7-16 című szakasz szóbeli ismertetése.
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság támogatja a pályázat benyújtását.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Kérem, hogy aki egyetért a pályázat benyújtásával, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület
egyhangúlag 7 igen szavazattal, meghozza a következő határozatot:
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)
39/2017. (III. 22.) ÖH. sz. határozat
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy
Ebes Kulturális Nonprofit Közhasznú Kft. pályázatot nyújtson be
„A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást
segítő infrastrukturális fejlesztései elnevezésű”, EFOP-4.1.7-16
kódszámú pályázat keretében, az Alapszolgáltatási Központ belső
felújítására, eszközbeszerzésre és ott klubhelyiség kialakítására.
Felelős:
Határidő:

Szabóné Karsai Mária polgármester
2017. március 31.

Nagy Judit pénzügyi előadó:
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben
EFOP-1.5.3.-16 című szakasz szóbeli ismertetése.

–

kedvezményezett

térségek

–

Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság támogatja a pályázat benyújtását.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Kérem, hogy aki egyetért a pályázat benyújtásával, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület
egyhangúlag 7 igen szavazattal, meghozza a következő határozatot:
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)
40/2017. (III. 22.) ÖH. sz. határozat
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy
Balmazújváros gesztor vezetésével Ebes Községi Önkormányzat
pályázatot nyújtson be a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben – kedvezményezett térségek részére elnevezésű,
EFOP-1.5.3-16 kódszámú pályázatra.
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat
benyújtásával, nyertes pályázat esetén, megvalósításával
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Szabóné Karsai Mária polgármester
2017. április 1.

Szabóné Karsai Mária polgármester:
Szünetet rendelek el.
(15 óra 40 perctől – 16 óra 01 percig szünet.)
5. napirendi pont: Előterjesztés a 2017. évi közbeszerzési terv elfogadására
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester
(Előterjesztés mellékelve.)
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Előterjesztés szóbeli ismertetése.
A terv egyrészt azt a közbeszerzést tartalmazza, ami már lezajlott, illetve azokat a tervezett
közbeszerzéseket, amik elbírálás előtt álló pályázatokkal kapcsolatosak. Benyújtottuk a pályázatot a
kerékpárút kiépítésére is, de úgy gondoljuk, hogy ebben az évben még nem kerül sor közbeszerzésre,
még abban az esetben sem, ha a pályázatról kedvező döntés születik. Ebben az évben valószínűleg a
kerékpárúthoz szükséges területek biztosítására irányuló eljárások fognak lezajlani.
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közbeszerzési tervet.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Megállapítom, hogy további hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Kérem, hogy aki előterjesztés
szerint elfogadja a közbeszerzési tervet, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag 7 igen
szavazattal, meghozza a következő határozatot:
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)
41/2017. (III. 22.) ÖH. sz. határozat
Ebes községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a határozat mellékletét képező „Ebes Község
Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési tervét”
elfogadja,
2. felhatalmazza a polgármestert az évközben szükséges
módosítások átvezetésére,
3. felkéri a Polgármesteri
lebonyolítására.
Határidő:
Felelős:

Hivatalt

a

beszerzések

folyamatos
Szabóné Karsai Mária polgármester

6. napirendi pont: Előterjesztés a 2016. évi belső ellenőrzési beszámolóról
Előterjesztő: Dr. Hajdu Miklós jegyző
(Előterjesztés mellékelve.)
Dr. Hajdu Miklós jegyző:
Előterjesztés szóbeli ismertetése.
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Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a belső ellenőrzési jelentést.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Megállapítom, hogy további hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Kérem, hogy aki elfogadja a
2016. évi belső ellenőrzésről szóló beszámolót, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag
7 igen szavazattal, meghozza a következő határozatot:
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)
42/2017. (III. 22.) ÖH. sz. határozat
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete előterjesztés
szerint elfogadja az Ebes Községi Önkormányzat
belső ellenőrzéséről készült 2016. évi összefoglaló ellenőrzési
jelentést.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Dr. Hajdu Miklós jegyző
azonnal

7. napirendi pont: Beszámoló az Ebesi Települési Értéktár Bizottság munkájáról
Előterjesztő: Dr. Kovács Brigitta a bizottság elnöke
Dr. Kovács Brigitta az Ebesi Települési Értéktár Bizottság elnöke:
Beszámoló szóbeli ismertetése.
Az Ebes Arculata Bizottság a tavalyi év folyamán a Települési Értéktár Bizottsággal együtt ülésezett.
Nem tartom indokoltnak azt, hogy a két bizottság párhuzamosan tevékenykedjen. Véleményem szerint
az Arculati Bizottság működése okafogyottá vált. A feladatokat külön sem lehet választani, illetve a
bizottsági tagokban is átfedés van. A Mezőgazdasági, Környezetvédelmi, Turisztikai, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság folytathatná tovább az Arculati Bizottság által megkezdett munkát. A
Képviselő-testület elé fogom terjeszteni az Arculati Bizottságnak a Települési Értéktár Bizottságba
történő integrálását.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Korábban már tájékoztattam arról a testületet, hogy Hagymási Zoltán és Kádár Nagy Lajos felesége
azzal a kezdeményezéssel keresett meg, hogy vállalják a település helyi értékeinek elszállítását és
bemutatását Balatonszárszó testvértelepülésen. Az együttműködés megtárgyalására jó alkalom lehet a
balatonszárszói polgármester látogatása, aki jelezte, hogy április 20-22 között érkezik Ebesre a
testvértelepülési megállapodás aláírása céljából.
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Készíteni lehetne egy a helyi értékeket bemutató prospektust, leporellót, amit szintén el lehetne vinni
Balatonszárszóra.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
A helyi értékeket egy Balatonszárszói rendezvényhez kapcsolódva lehetne elvinni a településre, illetve
akkor, amikor az iskola tanulói utaznak el Balatonszárszóra. Egy művész el is kísérhetné a tanulókat,
aki az alkotásait be tudja mutatni.
Szűcs Norbert iskolaigazgató:
Jónak tartom polgármester asszony javaslatát. A tanulóink a látogatásuk során egy este bemutatják
Ebest, mely program keretében a település helyi értékeivel is meg lehetne ismertetni a jelenlévőket.
A Megyei Értéktár Bizottság februárban szervezett egy versenyt, amin iskolánk egy négyfős csapattal
vett részt. A verseny témája a hungarikumok voltak.
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Dr. Szerze Péter képviselő:
Egy FAGI ház megvásárlását vagy egy skanzen felépítését tervezi a Kulturális Kft.?
Eignerné Bartusz Andrea ügyvezető igazgató:
Egyelőre a terveket szeretnénk elkészíteni. Ehhez Szolnoki Lajos írására fogunk támaszkodni, ami
pontosan feltünteti a FAGI ház alaprajzának méretét, a házak beosztását és leírja azt is, hogy milyen
típushoz milyen verandatípus illetve veteményeskert vagy virágoskert tartozott. A távlati tervek között
szerepel ez a célkitűzés.
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Fontos, hogy elkészüljön a dokumentáció, amit az értéktárba is javaslok felvenni.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Az épület kialakítása akár a múzeum udvarán is történhetne, amihez pályázati forrás bevonása
szükséges.
Eignerné Bartusz Andrea ügyvezető igazgató:
A Tájházak Szövetséghez is lehetne csatlakozni.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Megállapítom, hogy további hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Kérem, hogy aki elfogadja a
Települési Értéktár Bizottság beszámolóját, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag
7 igen szavazattal, meghozza a következő határozatot:
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)
43/2017. (III. 22.) ÖH. sz. határozat
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete előterjesztés
szerint elfogadja az Ebesi Települési Értéktár Bizottság
munkájáról készült beszámolót.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Szabóné Karsai Mária polgármester
azonnal

8. napirendi pont: Előterjesztés a Benedek Elek Óvoda továbbképzési szabályzatának
véleményezésére
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester
(Előterjesztés mellékelve.)
Czeglédiné Herczeg Ildikó óvodavezető:
Előterjesztés szóbeli ismertetése.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Megállapítom, hogy hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Kérem, hogy aki előterjesztés szerint
elfogadja a Pedagógus Továbbképzési Szabályzatot, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület
egyhangúlag 7 igen szavazattal, meghozza a következő határozatot:
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)
44/2017. (III. 22.) ÖH. sz. határozat
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az
Benedek Elek Óvoda Pedagógus Továbbképzési Szabályzatát.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Szabóné Karsai Mária polgármester
Czeglédiné Herczeg Ildikó óvodavezető
azonnal
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9. napirendi pont: Előterjesztés a mini bölcsőde kialakításához és működéséhez szükséges
döntések meghozatalára
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester
(Előterjesztés mellékelve.)
Szabóné Karsai Mária polgármester:
A Képviselő-testület több alkalommal tárgyalta a mini bölcsőde létrehozásával, működésével
kapcsolatos napirendi pontot. Előterjesztés szóbeli ismertetése.
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testület számára az előterjesztés elfogadását, továbbá
egyetért azzal is, hogy gondozási díj kerüljön bevezetésre.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Kérem, hogy az Ebesi Hírlapban jelenjen meg egy tájékoztatás a mini bölcsődével kapcsolatban.
Óvodavezető asszony elkészítette a felhívást és a kérelem nyomtatványt. A felhívás tartalmazza, hogy
milyen dokumentumok szükségesek a beiratkozáshoz. A mini bölcsődébe az óvodai beiratkozással egy
időpontban lehet majd beiratkozni. Kérem, hogy a tájékoztatásban az is szerepeljen, hogy az
intézmény előreláthatóan május 1-től kezdi meg működését.
Czeglédiné Herczeg Ildikó óvodavezető:
A kérelemben le kell írni, hogy miért kérik a gyermek felvételét a mini bölcsődébe és meg kell jelölni
annak az időpontját is. A kérelemhez csatolni kell egy munkáltatói igazolást is. Jelenleg az óvodában
vehető át a kérelem, ami a későbbiekben a honlapon is elérhető lesz.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Annak érdekében, hogy a személyi feltételekkel is rendelkezzünk, az Ebesi Hírlapban a
kisgyermeknevelői és a bölcsődei dajka álláshelyet is meg fogjuk hirdetni.
A mini bölcsődével kapcsolatban a következő testületi ülésen is lesz előterjesztés, mert az óvoda
költségvetését módosítani szükséges.
Megállapítom, hogy további hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Kérem, hogy aki előterjesztés
szerint elfogadja az I. sz. határozati javaslatot, ami az óvoda alapító okiratának módosításáról szól,
szavazzon. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, meghozza a következő
határozatot:
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)
45/2017. (III. 22.) ÖH. sz. határozat
Ebes Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Benedek Elek Óvoda alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 1.1.1. pontjában a „Benedek Elek Óvoda” szövegrész helyébe a
„Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde” szövegrész lép.
2. Az alapító okirat 1.2. pontja a következő alponttal egészül ki:
„1.2.2. telephelye(i):
1

telephely megnevezése

telephely címe

Ebesi Mini Bölcsőde

4211 Ebes, Kossuth utca 12-14.”

3. Az alapító okirat 3.1. pontjában a „felügyeleti szervének” szövegrész elhagyásra
kerül.
4. Az alapító okirat 6.1. pontjának rendelkezése a 3.2. pont alá kerül a 6. alcím
sorszámozásának értelemszerű módosításával.
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5. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény szerinti óvodai nevelés, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerinti bölcsődei ellátás
mini bölcsőde keretében és intézményi gyermekétkeztetési feladatok ellátása.”
6. Az alapító okirat 4.3 pontja helyébe következő rendelkezés lép:
„4.3. A költségvetési szerv alaptvékenysége:
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai: A gyermek hároméves korától a tankötelezettség
kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni
ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel
összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel összefüggő
feladatok ellátása.
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai:
Kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális
eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással összefüggő feladatok ellátása.
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai: Az óvodai nevelés, ellátás (beleértve a sajátos
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését ellátását és a nemzetiségi óvodai nevelést,
ellátást is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben: Az óvodai ellátottak és a köznevelési
intézményben tanuló ellátottak részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása.
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben: A köznevelési intézményben a
pedagógusok és más munkavállalók részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok
ellátása.
Gyermekek bölcsődei ellátása: A bölcsődei feladatok ellátásával, valamint a bölcsődei
alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásaival, így az időszakos gyermekfelügyelettel, a
játszóházzal, baba-mama klubbal, játékkölcsönzéssel, speciális tanácsadással vagy más
gyermeknevelő szolgáltatással összefüggő feladatok ellátása.
Gyermekétkeztetés bölcsödében, fogyatékosok nappali intézményében: A bölcsődei ellátott
gyermekek részére nyújtott gyermekétkeztetéssel összefüggő feladatok ellátása.”
7. Az alapító okirat 4.4 pontja alatt szereplő táblázat a következő sorokkal egészül ki:
„6

104031

Gyermekek bölcsődei ellátása

7

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok
nappali intézményében

8

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás”

8. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetésére adott megbízás magasabb vezetői beosztásnak minősül
közalkalmazotti jogviszonyban, ezért azt nyilvános pályázat útján kell betölteni. A vezető
megbízásáról nyilvános pályázat útján a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
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XXXIII. tv. (a továbbiakban: 1992. évi XXXIII. tv.) alapján a Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete dönt. A megbízás határozott időtartamra – 5 évre - szól. A pályázati
felhívás közzétételére, tartalmára, a pályázati eljárásra a 1992. évi XXXIII. tv. és a
végrehajtásról szóló 138/1992. (X.8.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók. Az
óvodavezető tekintetében a munkáltatói jogosítványokat a szabadság, kiküldetés, jutalmazás,
bérfejlesztés kivételével – képviselő-testület gyakorolja.
Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója a polgármester.”
9. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

Közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. tv.

2

Munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012.
évi I. tv.

3

Megbízási jogviszony

a polgári törvénykönyvről szóló 2013.évi
V. tv.

4

Közfoglalkoztatási jogviszony

a közfoglalkoztatásról és a
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó,
valamint egyéb törvények módosításáról
szóló 2011. évi CVI. tv.”

10. Az alapító okirat 5.3 pontja elhagyásra kerül.
11. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
1.1.

A köznevelési intézmény
1.1.1. típusa: többcélú óvoda-bölcsőde
1.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelése
1.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az Ebesi Polgármesteri Hivatal 4211 Ebes, Széchenyi tér 1. - látja el a pénzügyi és gazdasági feladatait.

1.2.

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a
köznevelési intézmény
feladatellátási hely
megnevezése

tagozat
megjelölése

maximális gyermek-,
tanulólétszám

1

Benedek Elek Óvoda
és Mini Bölcsőde

150 fő

2

Ebesi Mini Bölcsőde

7 fő
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1.3.

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
rendelkezés joga vagy a
vagyon használati joga

az ingatlan
funkciója, célja

4211 Ebes, Ady
Endre u. 9-11.

836/5

Használati joggal
rendelkezik Ebes
Községi Önkormányzat
mindenkori
vagyonrendelete alapján

óvodai nevelés

4211 Ebes, Kossuth
u. 12-14.

96/5

Használati joggal
rendelkezik Ebes
Községi Önkormányzat
mindenkori
vagyonrendelete alapján

bölcsődei
feladatok ellátása”

1

2

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosításból eredő feladatokat hajtsa végre.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Dr. Hajdu Miklós jegyző
azonnal

Szabóné Karsai Mária polgármester:
Kérem, hogy aki előterjesztés szerint elfogadja a II. sz. határozati javaslatot, ami egységes
szerkezetben tartalmazza az óvoda alapító okiratát, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület
egyhangúlag 7 igen szavazattal, meghozza a következő határozatot:
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)
46/2017. (III. 22.) ÖH. sz. határozat

1.) Ebes Községi Önkormányzat képviselő-testület a Benedek Elek Óvoda egységes
szerkezetű alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el:
Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Benedek
Elek Óvoda és Mini Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.4.

A költségvetési szerv
1.4.1. megnevezése: Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde

1.5.

A költségvetési szerv
1.5.1. székhelye: 4211 Ebes, Ady Endre utca 9-11.
1.5.2. telephelye(i):

1

telephely megnevezése

telephely címe

Ebesi Mini Bölcsőde

4211 Ebes, Kossuth utca 12-14.
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2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1991.03.08

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Ebes Községi Önkormányzat
2.2.2. székhelye: 4211 Ebes, Széchenyi tér 1.

2.3.

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése

székhelye

Arany János Magyar-Angol
Kéttannyelvű Általános Iskola és
1
Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény

4211 Ebes, Széchenyi tér 5.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Ebes Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
3.1.2. székhelye: 4211 Ebes Széchenyi tér 1.

3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Ebes Községi Önkormányzat
3.2.2. székhelye: 4211 Ebes Széchenyi tér 1.
4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény szerinti óvodai nevelés, valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak
szerinti bölcsődei ellátás mini bölcsőde keretében és intézményi
gyermekétkeztetési feladatok ellátása.

4.2.

A költségvetési
besorolása:

1
4.3.

szerv

főtevékenységének

államháztartási

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

851020

óvodai nevelés

szakágazati

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai: A gyermek hároméves korától a
tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a
gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai
nevelési tevékenységgel összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési
tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.
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Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai:
Kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális
eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással összefüggő feladatok ellátása.
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai: Az óvodai nevelés. ellátás (beleértve a
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését ellátását és a nemzetiségi óvodai
nevelést, ellátást is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben: Az óvodai ellátottak és a köznevelési
intézményben tanuló ellátottak részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok
ellátása.
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben: A köznevelési intézményben a
pedagógusok és más munkavállalók részére biztosított étkezéssel összefüggő
feladatok ellátása.
Gyermekek bölcsődei ellátása: A bölcsődei feladatok ellátásával, valamint a bölcsődei
alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásaival, így az időszakos gyermekfelügyelettel, a
játszóházzal, baba-mama klubbal, játékkölcsönzéssel, speciális tanácsadással vagy
más gyermeknevelő szolgáltatással összefüggő feladatok ellátása.
Gyermekétkeztetés bölcsödében, fogyatékosok nappali intézményében: A bölcsődei
ellátott gyermekek részére nyújtott gyermekétkeztetéssel összefüggő feladatok
ellátása.
4.4.

1

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai
feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési
feladatai

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési
intézményben

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési
intézményben

2
3
4
5

6 104031
7

104035

8 041233
4.5.

Gyermekek bölcsődei ellátása
Gyermekétkeztetés bölcsődében,
fogyatékosok nappali intézményében
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

A költségvetési szerv illetékessége,
közigazgatási területe.

működési

területe: Ebes

Község

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetésére adott megbízás magasabb vezetői beosztásnak
minősül közalkalmazotti jogviszonyban, ezért azt nyilvános pályázat útján kell
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betölteni. A vezető megbízásáról nyilvános pályázat útján a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (a továbbiakban: 1992. évi XXXIII. tv.)
alapján a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A megbízás
határozott időtartamra – 5 évre - szól. A pályázati felhívás közzétételére,
tartalmára, a pályázati eljárásra a 1992. évi XXXIII. tv. és a végrehajtásról szóló
138/1992. (X.8.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók. Az óvodavezető
tekintetében a munkáltatói jogosítványokat a szabadság, kiküldetés, jutalmazás,
bérfejlesztés kivételével – képviselő-testület gyakorolja.
Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója a polgármester.
5.2.

1
2
3

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

Közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. tv.

Munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. tv.

Megbízásos jogviszony

a polgári törvénykönyvről szóló
2013. évi V. tv.

Közfoglalkoztatási jogviszony
4

a közfoglalkoztatásról és a
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó,
valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. tv.

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.

A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: többcélú óvoda-bölcsőde
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a
többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelése
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az Ebesi Polgármesteri
Hivatal - 4211 Ebes, Széchenyi tér 1. - látja el a pénzügyi és gazdasági
feladatait.

6.2.

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a
köznevelési intézmény
feladatellátási hely
megnevezése

tagozat
megjelölése

maximális
gyermek-,
tanulólétszám

1

Benedek Elek Óvoda
és Mini Bölcsőde

150 fő

2

Ebesi Mini Bölcsőde

7 fő
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6.3.

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan
címe

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
rendelkezés joga vagy a
vagyon használati joga

az ingatlan
funkciója, célja

4211 Ebes,
Ady Endre u.
1 9-11.

836/5

Használati joggal
rendelkezik Ebes Községi
Önkormányzat
mindenkori
vagyonrendelete alapján

óvodai nevelés

4211 Ebes,
Kossuth u.
2 12-14.

96/5

Használati joggal
rendelkezik Ebes Községi
Önkormányzat
mindenkori
vagyonrendelete alapján

bölcsődei
feladatok
ellátása

A képviselő-testület az az egységes szerkezetű alapító okiratot a 46/2017. (III. 22.)
ÖH. számú határozatával fogadta el.”
2.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az Alapító okiratot a Magyar
Államkincstár illetékes szervéhez küldje meg.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Dr. Hajdu Miklós jegyző
azonnal

Szabóné Karsai Mária polgármester:
Kérem, hogy aki előterjesztés szerint elfogadja a III. sz. határozati javaslatot és elfogadja
a mini bölcsőde szakmai programját és házirendjét valamint egyetért azzal, hogy az önkormányzat és
az óvoda között aláírásra kerüljön az ingatlan használatára vonatkozó megállapodás, szavazzon.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, meghozza a következő határozatot:
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)
47/2017. (III. 22.) ÖH. sz. határozat
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. előterjesztés szerint elfogadja a Benedek Elek Óvoda keretében
kialakítandó mini bölcsőde szakmai programját és házirendjét.
2. egyetért az önkormányzat tulajdonát képező, Ebes Kossuth u. 12-14.
szám alatti ingatlan mini bölcsődét magába foglaló részének az
intézmény számára történő vagyonkezelésbe (ingyenes használat)
adásával.
3. felhatalmazza a polgármestert a 2. pont alapján kötendő vagyonkezelési
megállapodás aláírására.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Szabóné Karsai Mária polgármester
az 1., 2. pont tekintetében azonnal,
a 3. pont tekintetében 15 nap

Szabóné Karsai Mária polgármester:
Kérem, hogy aki előterjesztés szerint elfogadja a rendelettervezetet, szavazzon. Megállapítom, hogy a
testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
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(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017. (III. 31.) Ör. számú önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő–testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29 §-ában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy Ebes Községi Önkormányzat – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban: Gyvt.) keretei között – átfogóan szabályozza az Önkormányzat által
nyújtott személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások formáit, szervezeti kereteit, az
eljárási és jogosultsági szabályokat, azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit,
hogy ezzel segítséget nyújtson a gyermekek törvénybe foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez.
A rendelet hatálya
2.§
A rendelet személyi hatálya Ebes község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, Gyvt. 4.§-ában
meghatározott személyekre terjed ki.
A gyermekjóléti ellátások formái
3.§
Az Önkormányzat az alábbi személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokat biztosítja:
a) Gyermekjóléti szolgáltatást (Gyvt. 39 § (2) bek.) az önkormányzat által fenntartott Alapszolgáltatási Központ
(továbbiakban: intézmény) 4211 Ebes, Rákóczi u. 13. sz. alatti telephelyén .
b) Gyermekek napközbeni ellátását (Gyvt. 41. §) a Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény 4211 Ebes,
Kossuth u. 12-14. szám alatt található Mini Bölcsőde szakmai egységében.
A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele és az ellátás megszűnésének esetei
4. §
A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételének részletes szabályait, a kérelem benyújtásának rendjét a Gyvt. 31.
§-a, a megszüntetésének módját a Gyvt. 37/A§-a határozza meg.
Gyermekek napközbeni ellátása
5.§
(1) A mini bölcsődei felvétel iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő az intézmény
vezetőjéhez nyújtja be. A kérelemnek tartalmaznia kell a gyermek személyi adatait, lakcímét, a szülő,
vagy más törvényes képviselő nevét és lakcímét.
(2) A kérelemhez csatolni kell:
a) a házi gyermekorvos által kiállított orvosi igazolást arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján
bölcsődében gondozható,
b) a Gyvt. 41 § (2) bekezdésében, és a 42/A §-ában meghatározott valamely körülmény fennállásáról
szóló igazolást.
6. §
A mini bölcsődei felvételről – a mini bölcsőde szakmai vezetőjének a javaslata alapján – az
intézményvezető dönt, és az ellátást igénybe vevő törvényes képviselőjével az 1. melléklet szerinti
megállapodást köt.
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7. §
(1) Meg kell szüntetni annak a gyermeknek a mini bölcsődei ellátását, aki
a) a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható,
b) szakértői véleményben megállapított magatartászavarával veszélyezteti a többi gyermek testi,
szellemi fejlődését.
(2) A bölcsődei ellátás megszüntetéséről, - a bölcsőde szakmai vezetőjének a javaslata alapján – az
intézményvezető dönt.
8. §
(1) Ha a szülő, vagy más törvényes képviselő az intézményvezető döntését vitatja, az arról szóló értesítés
kézhezvételétől számított 8 napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. Ez az irányadó abban az
esetben is, ha az intézményvezető az ellátás igénybevételéről nem intézkedik.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt felülvizsgálati hatáskört a képviselő-testület az Egészségügyi és Szociális
Bizottságra ruházza át.
9. §
(1) A mini bölcsőde nyitva tartása: hétfőtől péntekig munkanapokon 06.30 órától 17.00 óráig.
(2) A bölcsőde nyári tanszüneti nyitvatartási rendjét – az intézményvezető javaslata alapján – a fenntartó
minden évben külön határozatban az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően is megállapíthatja.
Az ellátásokért fizetendő térítési díjak
10.§
(1) A rendelet a 3. § a) pontjában meghatározott ellátás igénybevétele térítésmentes.
(2) A gyermekétkeztetés térítési díjait és gondozási díjat a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A gyermekétkeztetést fizetendő személyi térítési díjak mértékét az ellátást biztosító intézmény vezetője
a Gyvt. 148. §-ában meghatározott szabályoknak megfelelően határozza meg, melyet a szülői
felügyeleti jogot gyakorló szülő, vagy más törvényes képviselő egy havi időtartamra, tárgyhónapban,
legkésőbb a hónap 10. napját követő hétfőn köteles megfizetni. Ha az adott hónapra fizetendő térítési
díj összege kevesebb, mint a már befizetett összeg, úgy a többletet a következő fizetés alkalmával be
kell számítani, vagy vissza kell fizetni.
A térítési díj csökkentése, elengedés
11. §
(1) Ha a kötelezett a személyi térítési díj, illetve a gondozási díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését,
illetve elengedését kéri, a térítési-, gondozási díjra vonatkozó értesítés kézhezvételétől számított 8
napon belül a fenntartóhoz fordulhat.
(2) A Gyvt. szabályai szerint megállapított személyi térítési díj, továbbá a jelen rendelet alapján
meghatározott gondozási díj egyéni rászorultság alapján mérsékelhető, illetve a térítési díjat el lehet
engedni, ha a térítési-, gondozási díj fizetésére kötelezett átmenetileg, létfenntartását veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került.
(3) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen a térítési-, gondozási díj fizetésére
kötelezett családjában betegség miatti magas gyógyszerköltségek, táppénzes állomány miatti
keresetkiesés.
(4) A személyi térítési díj, gondozási díj mérséklésére, illetve elengedésére vonatkozó eljárás
lefolytatásával kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület az Egészségügyi és Szociális Bizottságra
ruházza át.
Záró rendelkezések
12. §
Ez a rendelet 2017. május 1.-jén lép hatályba.

Szabóné Karsai Mária s. k.
polgármester

Dr. Hajdu Miklós s. k.
jegyző
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1. melléklet a
6/2017. (III. 31.) Ör. számú önkormányzati rendelethez

Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde
MEGÁLLAPODÁS
Mini bölcsődei ellátás igénybevételéhez
mely létrejött egyrészről: Ebes Községi Önkormányzat fenntartásában működő Benedek Elek Óvoda és Mini
Bölcsőde, mint ellátást nyújtó (továbbiakban: Ellátó) másrészről
Az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője:
Neve:.............................................................................................................................
Születési neve:...............................................................................................................
Születési helye, ideje:....................................................................................................
Anyja neve:....................................................................................................................
Lakcíme:........................................................................................................................
Szem.ig.száma:..............................................................................................................
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
A mini bölcsődei ellátást igénybe vevő:
Neve:............................................................................................................................
Születési helye, ideje:...................................................................................................
Anyja neve:..................................................................................................................
Lakcíme:......................................................................................................................
TAJ száma:..................................................................................................................
A felek megállapítják, hogy az Ellátást igénybe vevő törvényes képviselője kérelmet nyújtott be a bölcsődei
ellátás igénybevétele iránt, amely alapján az Ellátó az ellátást igénybe vevő részére az intézményben férőhelyet
biztosít.
I. A mini bölcsődei ellátás időtartama
1.Az Ellátó a mini bölcsődei ellátást …................év ….................. hó …...............napjától kezdődően,
–

határozatlan időtartamra: a jogosultsági feltételek megszűnéséig,

–

határozott időre:........................................................-ig biztosítja.

II. A mini bölcsődei ellátás tartalma, módja
1. A Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde 4211 Ebes, Kossuth u. 12-14. szám alatt a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében mini bölcsődét üzemeltet. Az intézmény a Hajdú–Bihar Megyei
Kormányhivatal illetékes Osztálya által kiadott működési engedéllyel rendelkezik.
2. Az intézmény a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő ellátást nyújtja.
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3. A mini bölcsődei ellátás keretében az intézmény biztosítja a gyermek számára:

5.

•

A szakszerű gondozást, nevelést, testi lelki szükségletek kielégítését, a gyermek fejlődését és a
szocializáció segítését.

•

A napi négyszeri étkezést.

•

A fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezetet.

•

Az egészségvédelmet, egészségnevelést, kultúrhigiéniés szokások kialakulásának segítését.

•

-Az állandóságot (saját gondozónő rendszer), egyéni bánásmódot.

•

A megfelelő időt a szabadban való tartózkodáshoz.

•

A személyes higiénié feltételeinek biztosítását.

•

A korcsoportnak megfelelő játékeszközöket.

•

Óvodai életre való felkészítést.

A mini bölcsőde a szülő számára biztosítja:

- Házirend megismerését.
- Adaptációhoz szükséges időt, feltételeket.
- Tájékoztatást a gyermekével napközben történt eseményekről.
- A gyermekcsoport életének, napirendjének a megismerését.
- Tanácsadást, tájékoztatást.
- A vonatkozó bölcsődei dokumentációk megismerését.
- Véleménynyilvánítást, javaslattételt.
III. Térítési díj megállapítására, megfizetésére vonatkozó szabályok
6.

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő–testülete a gyermek gondozása, nevelése, nappali felügyelete
és a vele történő foglalkozás (együtt: gondozás) díját 300 Ft/nap összegben állapította meg. A
bölcsődei ellátás keretében nyújtott étkezésért térítési díjat kell fizetni, melyet a Fenntartó Ebes
Községi Önkormányzat Képviselő–testülete rendeletében foglaltak alapján kerül határozatban
megállapításra.

7.

A fizetendő személyi térítési díj összegéről az intézményvezető a megállapodás megkötésekor írásban
tájékoztatja az ellátást igénybe vevőtörvényes képviselőjét. A tájékoztatás tartalmazza a térítési díj
megállapítására vonatkozó hatályos szabályokat is.

8.

A személyi térítési díj megfizetésére a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő vagy más törvényes
képviselő köteles, a jogviszony megkezdésének első napjától.

9.

A térítési díj havonként a tárgyhónap 10. napját követő hétfőn kell befizetni készpénzben, az intézmény
irodájában.

10. Az intézményi térítési díj összege:......... Ft/nap,
azaz …................................................ft/nap.
Az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője által fizetendő személyi térítési díj összesen napi
összegben:............... Ft/nap.
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11. Étkezési kedvezmény az arra való jogosultság igazolása esetén, a hatályos jogszabályi rendelkezések
alapján vehető igénybe. A kedvezményekről az intézményvezető tájékoztatja a szülőket a beiratkozás
során. A kedvezmények jóváírására az igazolás leadásának napjától van lehetőség.
12. Ha a díj fizetésére kötelezett a díjakat vitatja, vagy annak csökkentését vagy elengedését kéri, a díj(ak)
összegéről kiküldött értesítő kézhezvételétől számított 8 napon belül Ebes Községi Önkormányzat
Egészségügyi és Szociális Bizottságához fordulhat.
IV. Az ellátás megszüntetésének módjai
13. Az ellátás megszűnik:
a) határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam – illetve a meghosszabbított időtartam – leteltével,
b) jogosultsági feltételek megszűnésével.
14. Az ellátás megszüntetését a jogosult gyermek törvényes képviselője kezdeményezheti, mely alapján az
intézményvezető az ellátást megszünteti.
15. Az intézményvezető az ellátást megszünteti:
a) a házirend többszöri súlyos megsértése esetén,
b) ha az ellátás feltételei ,okai már nem állnak fenn,
c) ha a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint a gyermek egészségi állapota miatt bölcsődében nem
gondozható, illetőleg magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését,
d) ha a gyermek a 3. életévét betöltötte és a bölcsődei gondozási – nevelési év végéhez ért,
e) ha a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő vagy törvényes képviselő a gyermek 4 héten túli távollétét orvosi
igazolással nem tudja igazolni, vagy ő maga korábban nem jelezte írásban a szüneteltetést.
16. Az ellátás megszüntetéséről az Intézményvezető írásban értesíti az ellátást igénybe vevőt, illetve annak
törvényes képviselőjét.
17. Egyet nem értés esetén az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője az értesítés kézhezvételétől
számított nyolc napon belül az Egészségügyi és Szociális Bizottsághoz fordulhat. A jogerős döntésig az
ellátást biztosítani kell
18. Az ellátás megszűnésekor a felek elszámolnak egymással, amely kiterjed:
- a térítési díj rendezésére,
- az intézmény tárgyi eszközeiben okozott szándékos károkra.

V Záró rendelkezések
19. A felek tudomásul veszik, hogy a megállapodás a tartalmát érintő jogszabályi, illetve a fenntartó
rendeletében történő változás esetén módosításra kerül.
20. A felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen közös megegyezéssel kívánják rendezni.
21. Az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője a vitatott intézkedésekkel szemben a fenntartóhoz
fordulhat.
22. Az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője kijelenti, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 33. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatást
megkapta.
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23. Az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője kijelenti, hogy a házirendet betartja, valamint
együttműködik az ellátásban közreműködő személyekkel.
24. Az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője kijelenti, hogy a megállapodásban foglaltakat
megismerte, megértette és aláírásával egyidejűleg egy példányát átvette.

Ebes,..............év …...............................hó …........nap
…...................................................

…..........................................................

Ellátást igénybe vevő

Ellátó

törvényes képviselője
Jelen megállapodás két eredeti példányban készült.
2. melléklet a
6/2017. (III. 31.) Ör. számú önkormányzati rendelethez
2017. január 1-től érvényes nyersanyagköltség és intézményi térítési díjak (nettó)
A

B

C

D

1

Intézmény típusa

Gondozás díja

Nyersanyag költség
(Ft)

Intézményi térítési
díj (Ft)

4

Bölcsőde

300 Ft

340,-

340,-

10. napirendi pont: Előterjesztés a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló önkormányzati
rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Hajdu Miklós jegyző
(Előterjesztés mellékelve.)
Dr. Hajdu Miklós jegyző:
Előterjesztés szóbeli ismertetése.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Felmértük, hogy a szomszédos településeken hogyan kerül elszállításra a zöldhulladék. Nagyhegyesen
az önkormányzat kijelölt erre a célra egy zárható területet. A településünkön is ki lehetne jelölni egy
olyan területet, ahova a lakosok meghatározott időben a zöldhulladékot kiszállíthatnák. Itt utalok
vissza a 02/58 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő területre, amely a birtokháborítási per
végrehajtásával érintett. Ez a terület alkalmas zöldhulladék tárolására. A DHK Kft-vel ezzel
kapcsolatban még nem egyeztettem. Amennyiben a DHK Kft. vállalja a zöldhulladék elszállítását erről
a területről, akkor javaslom, hogy történjen meg a terület kijelölése, mert jelenleg az ingatlanok elé
kihelyezett zöldhulladék rontja a faluképet, illetve jelentős munkaterhet és költséget is jelent az
önkormányzat számára.
Kérem, hogy aki előterjesztés szerint elfogadja a rendelettervezetet, szavazzon. Megállapítom, hogy a
testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)
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Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2017. (III. 31.) Ör. sz. rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályairól szóló
18/2015. (VI. 30.) Ör. sz. rendelet módosításáról
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban:
Ht.) 35. §-ában biztosított feladatkörében eljárva a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályairól szóló
18/2015. (VI. 30.) Ör. sz. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következő rendeletet alkotja:
1. §
A R. 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében gondoskodni kell:
a) a települési hulladék ingatlanhasználóktól történő összegyűjtéséről és elszállításáról - ideértve a háztartásban
képződő zöldhulladék, vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését és
elszállítását is -,
b) a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladéknak az ingatlanhasználóktól történő összegyűjtéséről, illetve
átvételéről és elszállításáról,
c) a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron gyűjtött vagy átvételi
helyen átvett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról,
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezeléséről”
2. §
A R. 2. §-a kiegészül az alábbi (2) bekezdéssel:
„(2) A Közszolgáltató alvállalkozó igénybevétele útján biztosítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
tevékenységek ellátását, amelynek keretében az alvállalkozó a közszolgáltatás egészéhez viszonyítottan 98%-ban
látja el a közszolgáltatást.”
3. §
(1) A R. 4. § (6) bekezdése az alábbiakra módosul:
„(6) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget vagy adatot közöl –
ide értve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó személyek számára vonatkozó adatot is – vagy az átadásra kerülő
hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a közszolgáltató – az
ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg – jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő
űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt, illetve jogosult megemelni a gyűjtésre átadott gyűjtőedények
számát.”
4. §
A R. kiegészül az alábbi 7/A §-szal:
„7/A §
A közszolgáltató ellátási kötelezettsége az üdülőingatlanok esetében
A közszolgáltató az ingatlan-nyilvántartásban üdülőként bejegyzett ingatlanokhoz kapcsolódóan a
közszolgáltatást május 1-jétől október 30-ig köteles biztosítani a vegyes hulladékra vonatkozó ürítési gyakoriság
szerint.”
5. §
A R. 9. § (4) bekezdése a következőkkel egészül ki:
„A zöldhulladék vonatkozásában a közszolgáltató hulladékgyűjtő pontot működtet, ahol a zöldhulladék átvétele
egész évben biztosított. A hulladékgyűjtő pont elnevezése: Regionális Hulladékkezelő Telep, címe: 4030Debrecen, Vértesi út 9/b szám.”
6. §
A 9. §-a kiegészül a következő (6) bekezdéssel:
„A közszolgáltató a hulladékgyűjtő szigeteken keletkezett hulladékot kétheti gyakorisággal köteles elszállítani.”
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7. §
Hatályát veszti a R. 5. § (10) bekezdése, a R. 13. § (1), (3), (4) bekezdése.
8. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Szabóné Karsai Mária s. k.
polgármester

Dr. Hajdu Miklós s. k.
jegyző

11. napirendi pont: Előterjesztés a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló helyi rendelet
módosítására
Előterjesztő: Dr. Hajdu Miklós jegyző
(Előterjesztés mellékelve.)
Dr. Hajdu Miklós jegyző:
Előterjesztés szóbeli ismertetése.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Kérem, hogy aki előterjesztés szerint elfogadja a 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
8/2017. (III. 31.) Ör. számú rendelete
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép védelemmel összefüggő
partnerségi egyeztetés szabályairól
Ebes Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
1. pontjában, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet 29. § és 29/A. §-aiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet célja
1. §
Jelen rendelet célja, hogy Ebes Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a településfejlesztési
koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati
kézikönyv és a településképi rendelet (a továbbiakban együtt: településfejlesztési, településrendezési, valamint
településképi dokumentumok) elkészítésére, módosítására irányuló eljárás során történő egyeztetéseknél
biztosítsa a lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek (a továbbiakban:
partnerek) minél szélesebb körben történő bevonását, az elfogadott dokumentumok nyilvánosságát és az
észrevételek, javaslatok megfelelő dokumentálási rendjét.
2. A Partnerek
2. §
(1) A partnerségi egyeztetésben az alábbiak vesznek részt (a továbbiakban: partnerek):
a) a településen lakcímmel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező lakosok,
b) valamennyi, a településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe hozható építészeti, mérnöki
szakmai érdekképviseleti szervezet,
c) valamennyi, a településen működő és bejegyzett érdekképviseleti, civil szervezet,
d) valamennyi, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet és
e) valamennyi, a településen működő elismert egyház.
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3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei
3. §
(1) A polgármester a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok készítése,
módosítása tekintetében a www.ebes.hu honlapon (a továbbiakban: honlap), és az Ebesi Polgármesteri Hivatal (a
továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) 4211 Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatti hirdetőtábláján tájékoztatót tesz
közzé, a helyi lapban tájékoztatót jelentet meg, illetőleg lakossági fórumot tart.
(2) A polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket
tartalmazó tájékoztatást a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumoktól és az
egyeztetési eljárás módjától, valamint a tájékoztatás helyétől és módjától függően - a meghatározott egyeztetési
szakaszokra (előzetes tájékoztató, munkaközi tájékoztató) is figyelemmel – készíti el.
(3) A lakossági fórum helye és ideje a hirdetőtáblán és a honlapon kerül kihirdetésre a lakossági fórumot
megelőzően legalább 8 nappal.
(4) Amennyiben a hirdetőtáblán történő elhelyezést vagy a helyi lapban történő közzétételt a településfejlesztési,
településrendezési, valamint településképi dokumentumok terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé, úgy a
tájékoztatóban megjelölésre kerül, hogy mely időpontokban és mely helyszíneken van lehetőség betekintésre e
dokumentumokba.
(5) A partnerek a honlapról letölthető, illetve a Polgármesteri Hivatalban átvehető partneri adatlap (1. melléklet)
felhasználásával a tájékoztatóban meghatározott határidőn belül tehetnek észrevételt, javaslatot, nyilváníthatnak
véleményt a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok tekintetében.
(6) Az aláírt partneri adatlapon meg kell jelölni az egyeztetési eljárás tárgyát, a partner nevét/képviselőjét,
címét/székhelyét, illetőleg döntése szerint e-mail címét, telefonszámát. Ezen adatok megadása szükséges az
érintett részéről abban az esetben is, ha a lakossági fórumon elhangzott javaslatát, észrevételét kéri
jegyzőkönyvbe foglalni.
(7) A partneri adatlapon a partnerek észrevételt és javaslatot a közzétett tájékoztató alapján a tájékoztató
megjelenésének napjától a tájékoztatóban meghatározott határidőig tehetnek
a) papír alapú adatlap Polgármesteri Hivatal címére (4211 Ebes, Széchenyi tér 1.) történő
megküldésével, személyes leadásával, vagy
b) az adatlap elektronikus levél mellékleteként történő megküldésével az adatlapon feltüntetett e-mail
címre.
4. A dokumentálás és a nyilvántartás módja
4. §
(1) A beérkezett véleményeket az önkormányzati főépítész rendszerezi, melyek átadásra kerülnek a
településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok készítésével megbízott
személynek, aki ezek figyelembe vételével elkészíti a dokumentum tervezetét, amelyet a Polgármesteri Hivatal
feltölt a honlapon található tárhelyre.
(2) Az érdemi, adatlapon érkezett észrevételeket, javaslatokat az ügyirat részeként kell megőrizni.
5. Az el nem fogadott észrevételek, javaslatok indokolásának módja, dokumentálásuk, nyilvántartásuk
rendje
5. §
(1) Az elkészített és közzétett dokumentumtervezetre érkezett valamennyi érdemi észrevételt, javaslatot az
önkormányzat főépítésze értékeli, összegzi és eltérő észrevételek, javaslatok esetén a polgármester azok
tisztázása érdekében egyeztetést kezdeményezhet.
(2) Az érintettek meghívásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. Az egyeztetésről jegyzőkönyv készül.
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(3) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat - egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is - ismertetni kell az
Önkormányzat Képviselő-testületével (továbbiakban: Képviselő-testület), amelyek elfogadásáról vagy el nem
fogadásáról a Képviselő-testület dönt.
(4) Amennyiben az állami főépítészi eljárásban, a partnerek részéről nem érkezik észrevétel, javaslat, az
Önkormányzat főépítésze – partnerségi egyeztetést lezáró döntésként – ennek tényét írásban rögzíti, és ez
esetben képviselő-testületi döntésre nincs szükség.
(5) A Képviselő-testület – állami főépítészi eljárás esetén az Önkormányzat főépítészének – döntése feltöltésre
kerül a honlapra.
6. Az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet
nyilvánosságát biztosító intézkedések
6. §
Az elfogadott településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumokat – a hatályba
lépésüket követően – a Polgármesteri Hivatal feltölti a honlapon található tárhelyre.
7. Záró rendelkezések
7. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól
szóló 15/2013. (VI.28.) Ör. számú rendelete.

Szabóné Karsai Mária s. k.
polgármester

Dr. Hajdu Miklós s. k.
jegyző

1.

melléklet a 8/2017. (III. 31.) Ör. sz. rendelethez

PARTNERI ADATLAP
Partnerségi egyeztetésben való részvételhez
Alulírott
Név/Megnevezés:
Képviseletre jogosult személy:
Lakcím/Székhely:
E-mail cím:
Telefonszám:
az Ebes Községi Önkormányzat által készítendő:
…………………………………………………………………………………………….
megnevezésű dokumentum partnerségi egyeztetési eljárásának jelen:
előzetes tájékoztatási szakaszában vagy véleményezési szakaszában (a megfelelő aláhúzandó)
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet és a településfejlesztési, a településrendezési, és a településképi partnerségi egyeztetési szabályzatról
szóló …./2017. (…...) Ör. sz. rendeletben foglaltak szerint az alábbi észrevétellel, javaslattal (véleménnyel)
kívánok élni:
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
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Az eljárás további szakaszaiban részt kívánok venni / nem kívánok részt venni. (a megfelelő aláhúzandó)
…………………., 20…… ……hó ……nap
……………………………
aláírás
A kitöltött, aláírt adatlapot az alábbi címek valamelyikére kell eljuttatni:
Ebesi Polgármesteri Hivatal
Postacím: 4211 Ebes, Széchenyi tér 1.
E-mail cím: epetesugy.ebes@t-online.hu
(16 óra 57 perctől 17 óra 13 percig szünet.)

12. napirendi pont: Előterjesztés a helyi építési szabályzatról szóló 1/2009. (I. 29.) Ör. számú
rendelet magasabb szintű jogszabályi rendelkezések változásából adódó módosítására
Előterjesztő: Dr. Hajdu Miklós jegyző
(Előterjesztés mellékelve.)
Dr. Hajdu Miklós jegyző:
Előterjesztés szóbeli ismertetése.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Kérem, hogy aki előterjesztés szerint elfogadja a 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
9/2017. (III. 31.) Ör. számú rendelete
Ebes Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló
1/2009. (I. 29.) Ör. számú rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
LXXVIII. törvény (Étv.) 6/A § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 1 pontjában és az Étv. 6.§ (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva Ebes Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló
1/2009. (I. 29.) Ör. számú rendelet (a továbbiakban: R.) egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről a
következő rendeletet alkotja:
1. §
Hatályát veszti a R. 6. § (5) bekezdése, 11. § (3) bekezdése, 12. § (5) bekezdése, 13. § (4) bekezdése, 20. § (7)
bekezdése, 25. § (19) bekezdése, 30. § (6) bekezdése.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Szabóné Karsai Mária s. k.
polgármester

Dr. Hajdu Miklós s. k.
jegyző
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13. napirendi pont: A szociális alapellátások új intézményi és személyi térítési díjainak
megállapítása
Előterjesztő: Dr. Hajdu Miklós jegyző, Erdei Andrásné az Alapszolgáltatási Központ vezetője
(Előterjesztés mellékelve.)
Dr. Hajdu Miklós jegyző:
Előterjesztés szóbeli ismertetése.
Biró Sándorné az Egészségügyi- és Szociális Bizottság elnöke:
Erdei Andrásné intézményvezető nagy körültekintéssel állította össze az előterjesztést. A térítési díj
megállapítást a táblázat még átláthatóbbá teszi. A kötelező béremelések indokolják a térítési
díjemelést, melynek mértéke azonban nem jelentős. Az Egészségügyi- és Szociális Bizottság javasolja
a Képviselő-testületnek, hogy a rendelettervezetet fogadja el.
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a rendelettervezetet fogadja el.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Kérem, hogy aki az elhangzott módosítással együtt elfogadja az előterjesztett 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
10/2017. (III. 31.) 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 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. §
A R. 5. számú melléklete az 1. számú mellékletre módosul.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Szabóné Karsai Mária s. k.
polgármester

Dr. Hajdu Miklós s. k.
jegyző
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10/2017. (III. 31.) Ör. számú rendelet 1. melléklete
„5.sz. melléklet
Az Alapszolgáltatási Központ 2017. május 01-től érvényes intézményi
térítési díjak
A.) Étkeztetés
Az étkeztetés intézményi térítési díja
nettó értékben:

536 Ft/ebéd
165 Ft/reggeli

Az ebéd leszállítás intézményi térítési díja
nettó értékben:

79 Ft/ebéd

B.) Házi segítségnyújtás – áfa mentes
Személyi gondozás intézményi térítési díja
Szociális segítés intézményi térítési díja

620 Ft/óra
120 Ft/óra

C.) Nappali ellátás - Idősek klubja –áfa mentes
Bent tartózkodás intézményi térítési díja

0 Ft”

14. napirendi pont: Előterjesztés a Targeton Kft-vel fennálló egészségügyi feladat-ellátási
szerződés módosítására
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Előterjesztés szóbeli ismertetése.
Biró Sándorné az Egészségügyi-és Szociális Bizottság elnöke:
A háziorvosi praxisjog ajándékozási címen átkerül Dr. Szerze Róbert Bélához. Tulajdonképpen egy
személyi
változás
történik.
Az
önkormányzatnak
előszerződést
szükséges
kötnie
Dr. Szerze Róbert Bélával, ezt követően történhet meg a praxisjog átadása.
Dr. Szerze Péter id. a bizottsági ülésen elmondta, hogy továbbra is a Kft. alkalmazottja marad, állandó
helyettesként fog részt vállalni a praxisban. Az Egészségügyi- és Szociális Bizottság ezzel a
kiegészítéssel javasolja elfogadásra a határozati javaslatot.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Dr. Kárándi Anita már nem végez helyettesítést a Kft-nél?
Dr. Szerze Péter képviselő:
Doktornő a Sámsoni úton vett praxist.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
A határozati javaslatot ezzel is módosítani szükséges?
Dr. Hajdu Miklós jegyző:
Javaslom, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslat 3. pontjában rögzítse, hogy az állandó
helyettesítő személye Dr. Szerze Péter id. orvosra módosul. Ha ezt belefoglaljuk a határozati
javaslatba, akkor ebből következik az, hogy Dr. Kárándi Anita már nem végez helyettesítést a Kft-nél.
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Szabóné Karsai Mária polgármester:
Megállapítom, hogy további hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Kérem, hogy aki a jegyző úr által
ismertetett módosítással elfogadja az előterjesztés mellékletében szereplő határozati javaslatot,
szavazzon. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, meghozza a következő
határozatot:
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő.)
48/2017. (III. 22.) ÖH. sz. határozat
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. egyetért azzal, hogy az ebesi II. háziorvosi körzet esetében a feladat-ellátást a
Targeton Kft keretein belül – a praxisjog megszerzése esetén –
Dr. Szerze Róbert Béla (lakcím:4211-Ebes, Kossuth u. 22.,
orvosi nyilvántartási száma:63626) végezze.
2. egyetért azzal, hogy a határozat 1. pontjában foglaltakkal kapcsolatos
végleges megállapodás megkötése érdekében az önálló orvosi tevékenységről
szóló 2000. évi II. törvény 2/A § (2) bekezdés a.) pontja alapján
feladat-ellátási előszerződést köt Dr. Szerze Róbert Bélával.
3. egyetért továbbá azzal, hogy a TARGETON Kft-vel fennálló feladat-ellátási
szerződés módosításra kerüljön, amely szerint a TARGETON Kft-n belül
az ebesi II. háziorvosi körzetben a személyes ellátásra kötelezett háziorvos
Dr. Szerze Péter id. helyett Dr. Szerze Róbert Béla legyen, illetve, hogy a
helyettesítő orvos személye Dr. Szerze Péter id. orvosra orvosi nyilvántartási
szám: 25527) módosuljon.
4. felkéri a jegyzőt, hogy a Dr. Szerze Róbert Bélával kötendő feladat-ellátási
előszerződést valamint a TARGETON Kft-vel fennálló feladat-ellátási
szerződés módosítást a vonatkozó jogszabályok alapján készítse elő, egyben
felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Szabóné Karsai Mária polgármester
Dr. Hajdu Miklós jegyző
a feladat-ellátási előszerződés megkötésére 8 nap
a fennálló szerződés módosítására - a praxisjog
megszerzését igazoló jogerős határozat alapján –
azonnal”

15. napirendi pont: Előterjesztés a Dental-Company Kft-vel fennálló egészségügyi feladatellátási szerződés módosítására
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 javasolja, hogy a Képviselő-testület fogadja el a határozati
javaslatot.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Megállapítom, hogy további hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Kérem, hogy aki előterjesztés
szerint elfogadja a határozati javaslatot, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag 7 igen
szavazattal, meghozza a következő határozatot:
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)
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49/2017. (III. 22.) ÖH. sz. határozat
Ebes Községi Önkormányzat képviselő-testülete
1. megtárgyalta a Dental-Companyy Kft.-nek a praxisjog alapján végzett,
fogorvosi egészségügyi alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés
módosítására irányuló kérelmét.
2. egyetért az 1. pontban hivatkozott szerződés módosításával, amely alapján
annak VII. 2.) pontja kiegészül az alábbiakkal:
3. „A helyettesítést az Ebes, Bocskai u. 2. szám alatti rendelőben Dr. Szilassy
Anna fogszakorvos (orvosi nyilvántartási száma: 70335) a Dental-Company Kft
alkalmazottja látja el.”
4. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat alapján elkészített feladatellátási szerződés módosítást aláírja.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Szabóné Karsai Mária polgármester
2017. március 31.

(17 óra 28 perckor Csősz Krisztián műszaki irodavezető bejön a terembe.)
16. napirendi pont: Különfélék
16. 1. Civis Clean Kft. kérelmének megtárgyalása
(Kérelem mellékelve.)
Csősz Krisztián műszaki irodavezető:
A Civis-Clean Kft. egy tisztítószergyártást, forgalmazást végző vállalkozás. A társaság korábban
megvásárolt egy ingatlant az iparterületen, ahol egy épületet is terveznek felépíteni azzal a céllal, hogy
ott folytassák tevékenységüket. A Képviselő-testület kérte, hogy mielőtt a vállalkozás megkezdi a
beruházás megvalósítását, előzetesen igazolja azt, hogy a környezetvédelmi előírásokat be tudja
tartani, illetve a fejlesztés nem jár olyan környezetkárosító hatással, ami a település érdekét sértené. A
Civis-Clean Kft. megkeresett egy építész- és egy környezetvédelmi szaktervezőt, akik elkészítettek
egy vízvédelemre vonatkozó tervdokumentációt. Ezzel a dokumentációval megkeresték a
környezetvédelmi hatóságot és kérték, hogy a hatóság vizsgálja meg az üzem környezetre gyakorolt
hatását. A vizsgálat több területre irányult. A hatóság zaj- és rezgésvédelmi szempontból nem tartotta
aggályosnak a későbbiekben ott folytatott tevékenységet, a vízügyi hatóság azonban az üzemben
felhasználásra kerülő alapanyagokat veszélyes anyagnak ítélte. Mivel az ingatlan védett ivóvízbázison
fekszik, ezért a vízügyi hatóság szükségesnek tartotta, hogy a kivitelező végeztessen el egy teljes
hatásvizsgálatot. A kivitelező látva az előzetes állásfoglalást a tervet visszaküldte további tervezésre.
A kiegészítések elkészültek. A vízügyi hatóság a kiegészített terveket ismételten megvizsgálta és úgy
ítélte meg, hogy az üzemnek a talajra gyakorolt hatása nem olyan mértékű, ami indokolná a teljes
hatásvizsgálatot, elegendő az építési engedélyezési eljárás során a szükséges dokumentumok
becsatolása. A benyújtott dokumentumok alapján kiadható az építési engedély. Így megállapítható,
hogy környezetvédelmi szempontból nem aggályos a beruházás. A Civis-Clean Kft. a testület elé
terjesztett kérelemhez csatolta a környezetvédelmi állásfoglalást és azzal a kéréssel fordult a
testülethez, hogy az állásfoglalást tárgyalja meg és hagyja jóvá a fejlesztés megvalósítását.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Megállapítom, hogy további hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Kérem, hogy aki támogatja a
beruházás megkezdését, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal,
meghozza a következő határozatot:
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)
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50/2017. (III. 22.) ÖH. sz. határozat
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. megtárgyalta a Civis-Clean Kft által az Önkormányzathoz benyújtott,
vegyi üzem megvalósításával kapcsolatos dokumentációt.
2. támogatja, hogy a Civis Clean Kft az Ebes, 625/46. helyrajzi számú ingatlanon
a takarítószer gyártó és csomagoló üzemet megvalósítsa, figyelemmel a
becsatolt előzetes módosított szakhatósági állásfoglalásra.
3. felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a beadvány benyújtóját értesítse.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Dr. Hajdu Miklós jegyző
15 nap

16. 2. Az Ebes Iparterületi ingatlanok és vállalkozások szennyvízelvezetését biztosító csatorna
építési engedélyes és kiviteli tervének elkészítésének megrendelése című előterjesztés
megtárgyalása
(Előterjesztés mellékelve.)
Csősz Krisztián műszaki irodavezető:
Az elmúlt időszakban több iparterületi ingatlan is értékesítésre került. Jelenleg az ingatlanok
rendelkeznek földgáz- és vízellátással, azonban a szennyvízelvezetés nem megoldott. Mindegyik
beruházás esetében szükséges a szennyvízelvezetés kiépítése. A vállalkozások jelezték, hogy ki
szeretnék építeni a csatornát és kérték, hogy ez az önkormányzat beruházásában valósuljon meg.
Véleményünk szerint ez a vállalkozások feladata, azonban ennek elvégzésében a vállalkozásokat
segíteni szükséges.
Másrészt, mielőtt az iparterületi út megépül, a csatorna kiépítését szükséges megoldani, hogy
elkerüljük azt, hogy emiatt a későbbiekben akár egy burkolt felület fel is kelljen bontani. Ezért
javasoljuk, hogy a csatorna nyomvonala kerüljön meghatározásra, illetve azokon a szakaszokon, ahol
később útfelbontás válna szükségessé, épüljön is meg a csatorna. Ez egy 80 méter hosszú szakasz
megépítését jelentené a Szepes utca végén. Kérem a testületet, hogy támogassa a szennyvízcsatorna
tervek elkészítését.
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület biztosítson bruttó 596.900 forintot a tervek
elkészítésére a viziközművek bérbeadásából származó bevétel terhére.
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.)
51/2017. (III. 22.) ÖH. sz. határozat
Ebes Községi Önkormányzat képviselő-testülete
1. egyetért a Tóth Árpád utcától a Szepes utcán át a 625/42. helyrajzi
számú új út végéig megvalósítandó szennyvízvezeték terveinek az
elkészítésével.
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2. a tervek fedezeteként 470.000.- Ft + ÁFA, azaz bruttó 596.000.- Ft
összeget biztosít a víziközművek bérbeadásából származó bevételek
terhére.
Végrehajtásért felelős: Szabóné Karsai Mária polgármester
Határidő: azonnal
16. 3. Az Ebes 16/2 hrsz-ú ingatlan felajánlásával kapcsolatos kérelem megtárgyalása
(Szándéknyilatkozat mellékelve.)
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Szándéknyilatkozat szóbeli ismertetése. A nyilatkozatban tévesen szerepel az ingatlan helyrajzi száma.
Az ingatlan helyrajzi száma helyesen 19/2.
Az önkormányzat korábban megvásárolta a tornacsarnok felépítéséhez szükséges ingatlanrészeket.
Ha a felajánlott területet is meg tudnánk vásárolni, akkor egy szabályos terület alakulna ki.
Az ingatlan tulajdonosa 5,5 millió forintért szeretné értékesíteni a 726 m2 nagyságú területet. A
szomszédos, Dózsa Gy. u. 5. sz. alatti ingatlant 2016. évben vásároltuk meg 2,8 millió forintért, ami
egy 530 m2 nagyságú terület. Ezt figyelembe véve az ingatlan reális vételára 4 millió forint.
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 4 millió forintot ajánljon fel az
ingatlanért.
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.)
52/2017. (III. 22.) ÖH. sz. határozat
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. megtárgyalta az Ebes 19/2. helyrajzi számú, magántulajdonú
ingatlan eladásra történő felajánlásával kapcsolatos beadványt.
2. figyelemmel a szomszédos, hasonló adottságú ingatlanra megkért
ingatlanforgalmi szakértői véleményre, az ingatlan vételárára
4 (négy) millió Ft-os ajánlatot tesz.
3. felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a beadvány benyújtóját értesítse.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Dr. Hajdu Miklós jegyző
azonnal

16. 4. A Tolna, Mözs Vasút utca 14. sz. alatti ingatlannal kapcsolatos kérelem
(Kérelem mellékelve.)
Dr. Hajdu Miklós jegyző:
Kérelem szóbeli ismertetése.
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Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a kérelemben leírt összeget ne térítse
meg a mözsi ingatlan új tulajdonosai számára, tekintettel arra, hogy az ingatlan nagyon alacsony áron
került értékesítésére.
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.)
53/2017. (III. 22.) ÖH. sz. határozat
Ebes Községi Önkormányzat képviselő-testülete
1. megtárgyalta a korábban az önkormányzat tulajdonát képező TolnaMözs Vasút u. 14. szám alatti ingatlannal kapcsolatos kérelmet.
2. akként dönt, hogy nem áll módjában a kérelem teljesítése.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Szabóné Karsai Mária polgármester
azonnal

16. 5. Az Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület kérelmének megtárgyalása
(Kérelem mellékelve.)
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Kérelem szóbeli ismertetése.
Csősz Krisztián műszaki irodavezető:
Az egyesület kérelmében leírta, hogy szükségesnek tartják a Sportház két edzőtermének kifestését és
új padlóburkolattal ellátását. A nagyobb edzőterem 80 m2, a kisebb 40 m2 nagyságú. A tegnapi napon
felmértük a termek állapotát és megállapítottuk, hogy mindkettőben elhasználódott a PVC burkolat.
Amennyiben a helyiségek burkolatcseréjét a kérelemben leírt sportpadló egy olcsóbb változatával
végeznénk el, akkor ennek a költsége 800.000 forint lenne. Ha a nagyterem padlóját egy 2 cm vastag
tatamival fednénk, akkor ez még további 200.000 - 300.000 forinttal növelné meg a költséget. A kért
festési munkálatokkal kapcsolatban elmondható, hogy a termek nem régen voltak kifestve. A festési
munkálatok költsége 500.000 forint lenne. Összesen mintegy 1,5 millió forintba kerülne a felújítás.
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság kérte, hogy a műszaki irodavezető mérje fel, hogy mely munkálatok elvégzése
indokolt. Véleményem szerint a mozaiktatami jóval olcsóbb.
Csősz Krisztián műszaki irodavezető:
A legolcsóbb tatami négyzetméter ára is 5.000 - 6.000 forint.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Ha a Képviselő-testület támogatja a termek felújítását, akkor szükségesnek tartom olyan
padlóburkolattal ellátni a termeket, hogy azok több sportág számára is megfelelőek legyenek.
Mezei László alpolgármester:
Javaslom, hogy a felújítás során arra mindenképpen figyeljünk, hogy a nagyterem labdajátékra is
alkalmas maradjon.
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Szűcs Norbert iskolaigazgató:
A felújítással érdemes megvárni a június 30-i időpontot, hiszen az iskola tornatermét használó civil
szervezetek bérleti szerződése ekkor jár le. Ezt követően elképzelhető, hogy a tankerület felül fogja
vizsgálni a bérleti díj összegét és a mostani díjtól kevesebb bérleti díjat határoz majd meg.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Tudomásom szerint más iskolákban még magasabb bérleti díjat fizetnek a civil szervezetek.
Mezei László alpolgármester:
A sportház felújítását ettől függetlenül el lehet végezni.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy vizsgáljuk meg a Sportház felújításának a lehetőségét és a
kérelmet tárgyalja újra a testület, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag 7 igen
szavazattal, meghozza a következő határozatot:
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)
54/2017. (III. 22.) ÖH. sz. határozat
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
az Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület kérelmét.
A Képviselő-testület kéri, hogy a Polgármesteri Hivatal
vizsgálja meg a Sportház felújításának a lehetőségét, ezt
követőn a kérelmet újra megtárgyalja.
Végrehajtásért felelős: Dr. Hajdu Miklós jegyző
soron következő testületi ülés
Határidő:
16. 6. Zöld Sarok önkiszolgáló autómosó létesítésére vonatkozó megvalósítási terv megtárgyalása
(Kérelem mellékelve.)
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Pinczés József vállalkozó azzal a kéréssel kereste meg az önkormányzatot, hogy egy kézi autómosót
szeretne kialakítani Ebesen, ezért területet vásárolna a településen. Több ingatlant is megmutattunk a
vállalkozónak, főképpen olyanokat, amelyek az ipari parkban találhatók. Pinczés József azonban a
Szoboszló Coop Kft. tulajdonában lévő, korábban Szofi Sörözőként üzemelő ingatlant tartotta erre a
célra a legalkalmasabbnak. Az épületet fel szeretnék újítani, abban egy autókozmetikát, az udvaron
pedig egy kézi autómosót alakítanának ki. A vállalkozó beadta a vételi szándékát az ingatlanra, amit a
társaság közgyűlése a múlt héten meg is tárgyalt. Az egyeztetés során kértem, hogy a testületet is
tájékoztassa az elképzeléséről és készítsen egy megvalósítási tervet, amelyben leírja, hogy az
autómosó beleillik-e a településképbe, illetve a környező lakóingatlanokra lesz-e zavaró hatással. A
vállalkozó kérte, hogy a testület támogassa a beruházás megvalósítását az ingatlanon.
Csősz Krisztián műszaki irodavezető:
A rendezési terv nem zárja ki a tevékenység végzését a megvásárolni kívánt területen.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
A zaj illetve a megnövekedett forgalom zavarhatja majd a környező lakóingatlanok tulajdonosait.
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság támogatja a beruházás megvalósítását a kérelemben leírt ingatlanon.
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Szabóné Karsai Mária polgármester:
Kérem, hogy aki támogatja, hogy Pinczés József autómosót alakítson ki a megjelölt megvalósulási
helyen, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, meghozza a
következő határozatot:
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)
55/2017. (III. 22.) ÖH. sz. határozat
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja
Pinczés József egyéni vállalkozó beadványát, amely alapján az
Ebes, Fő utca 67-69. szám alatt önkiszolgáló autómosót
alakítana ki.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Szabóné Karsai Mária polgármester
azonnal

16. 7. A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság kérelmének megtárgyalása
(Kérelem mellékelve.)
Szabóné Karsai Mária polgármester:
A Rendőrkapitányság ebben az évben is eljuttatta hozzánk kérelmét, melyben leírták, hogy a
Rendőrség Napja alkalmából lehetőséget biztosítanak az önkormányzatok számára, hogy elismerjék a
településükön kimagasló rendészeti munkát végző rendőrök munkáját.
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a testület a katasztrófavédelmi dolgozók munkáját is ismerje el,
ezért a bizottság javasolja, hogy a testület a településen körzeti megbízottként dolgozók tárgyjutalmára
összesen 60.000 forintot, a katasztrófavédelmi dolgozók elismerésére pedig 40.000 forintot
biztosítson.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Megállapítom, hogy további hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Kérem, hogy aki egyetért azzal,
hogy a testület összesen 100.000 forint értékben adományozzon tárgyjutalmat a rendőrségi és a
katasztrófavédelmi dolgozók számára, mely összeget a többletbevétel terhére biztosítson, szavazzon.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, meghozza a következő határozatot:
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)
56/2017. (III. 22.) ÖH. sz. határozat
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság megkeresését, melyben
a rendőrkapitányság lehetőséget biztosít az önkormányzat
számára arra, hogy a településen kimagasló rendészeti munkát
végző rendőröket tárgyjutalommal ismerje el.
A testület úgy határoz, hogy a rendőrségi dolgozók számára
összesen 60.000 forint értékben tárgyjutalmat adományoz.
Amennyiben a katasztrófavédelmi szervezet hasonló
kérelemmel fordul az önkormányzathoz, a testület a
katasztrófavédelmi dolgozók elismerésére fordítható keret
összegét 40.000 forintban állapítja meg. A testület
pénzeszközöket a 2017. évi többletbevétel terhére biztosítja.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Dr. Hajdu Miklós jegyző
azonnal
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16. 8. A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló önkormányzati
rendelet módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása
Dr. Hajdu Miklós jegyző:
Előterjesztés szóbeli ismertetése.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Kérem, hogy aki előterjesztés szerint elfogadja a 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
11/2017. (III. 31.) Ör. sz. rendelete
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról szóló
4/2007. (II. 15.) Ör. sz. rendeletének módosításáról
Ebes
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Magyarország
Alaptörvényének
32.
cikk
(2) bekezdésében valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv)
35. § (1) bekezdésében továbbá a 143. § (4) bekezdés f.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján 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. §
A R. 2 § (1) bekezdése a következőkre módosul:
„(1) A helyi önkormányzati képviselő tiszteletdíja (alapdíj):

36.600.- Ft.”

2. §
Ez a rendelet 2017. április 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Szabóné Karsai Mária s. k.
polgármester

Dr. Hajdu Miklós s. k.
jegyző

16. 9. Különfélék
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Az épülő bentlakásos idősek otthonának központi épületének a bejárását tervezzük. Az időpontról
értesíteni fogjuk a képviselőket és az intézményvezetőket.
Czeglédiné Herczeg Ildikó óvodavezető:
Szeretném tájékoztatni a testületet, hogy március 27-én és 29-én nyílt nap, március 31-én pedig
tavasznyitogató lesz az óvodában. Mind a két rendezvényre ezúton is meg szeretném hívni a
jelenlévőket.
Szabóné Karsai Mária polgármester:
Megállapítom, hogy további hozzászólás nincs, a nyílt ülést bezárom, zárt üléssel folytatjuk a munkát.
(A nyílt ülés 18 óra 13 perckor véget ér.)
K. m. f.
Szabóné Karsai Mária
polgármester

Dr. Hajdu Miklós
jegyző
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