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RENDELET SZÁMA
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HATÁROZAT TÁRGYA
Napirend
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.
Társasági szerződésének módosítása
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.
Társasági szerződésének módosítása
Tagi kölcsön nyújtása
Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása

RENDELET TÁRGYA

A település címeréről és zászlajáról és nevének használatáról
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Jegyzőkönyv
Készült Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 8-án 15.15
órakor tartott rendkívüli üléséről.
Testületi ülés helye: 3013 Ecséd, Szabadság utca 139. Ecséd Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal Nagyterme.
Jelen vannak:
Képviselő-testület részéről:
Maksa Mátyás polgármester, Skrabák Lajos Zoltán, Maksa László Győző, Tóthné Kis
Krisztina, Ludányi Csaba képviselők.
Polgármesteri Hivatal részéről: Kovácsné Hegedűs Klára aljegyző.
Jegyzőkönyvvezető: Tóth Lászlóné
Maksa Mátyás polgármester:
Köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Külön köszönti az aljegyző asszonyt.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 7 képviselőből 5 fő jelen
van, így azt megnyitja. Két képviselő Maksa Tamás és Szűcs Tamás munkahelyi
elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. A meghívóban négy napirendi pont van
azokat kell megtárgyalni, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal,
kézfenntartással szavazzon.
A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
199/2014. /XII.8./ határozata

A Képviselő-testület a 2014. december 8-i rendkívüli ülés napirendjét az
alábbiak szerint fogadja el:
1./ Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú Kft. Társasági szerződésének módosításáról
Előadó: Maksa Mátyás polgármester
2./ Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület kérelme
Előadó: Maksa Mátyás polgármester
3./ A település címeréről és zászlajáról és nevének használatáról szóló rendelet
megtárgyalása
Előadó: Maksa Mátyás polgármester
4./ A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Maksa Mátyás polgármester
I.

NAPIREND
- Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Nonprofit
Közhasznú
Kft.
Társasági
szerződésének
módosításáról
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/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva/
Előadó: Maksa Mátyás polgármester

Maksa Mátyás polgármester:
A hulladékgazdálkodási Társulásnál Zsámboki Sándor Felügyelőbizottsági tag benyújtotta
lemondását a felügyelőbizottsági tisztségről. Az előterjesztésben kérik, hogy támogassuk a
lemondást, és Sándor Sándor felügyelőbizottsági taggá választását. Aki egyetért az
előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, az kézfenntartással szavazzon.

A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
200/2014. /XII.8./ határozata

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan,
Kossuth tér 2.) tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő
taggyűlésén támogatja elfogadja Zsámboki Sándor 5126 Jászfényszaru,
Petőfi Sándor utca 9. szám alatti lakos felügyelőbizottsági tag tisztségről való
lemondását és igennel szavaz Sándor Sándor 5126 Jászfényszaru, Honvéd
utca 25. szám alatti lakos felügyelőbizottsági taggá történő megválasztására a
társaság e tárgyban tartandó taggyűlése napjától 2017. május 31. napjáig
tartó határozott időtartamra akként, hogy a felügyelőbizottsági tag tisztségét
ingyenesen, ellenszolgáltatás nélkül látja el.
Ecséd Községi Önkormányzat felhatalmazza Ecséd Község polgármesterét,
hogy a soron következő taggyűlésen Ecséd Községi Önkormányzat tagot
képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat Ecséd Községi Önkormányzat
jelen képviselő-testületi határozatában foglaltaknak megfelelően gyakorolja.

Határidő: A kft. soron következő taggyűlésen
Felelős: Ecséd Község polgármestere
Maksa Mátyás polgármester:
A következő határozati javaslatban pedig Ecséd Község polgármesterét kell felhatalmazni a
Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzatot, mint tagot képviselje, helyette és nevében a
tagsági jogokat gyakorolja. Aki egyetért ezzel, kézfenntartással szavazzon.

A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
201/2014. /XII.8./ határozata
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan,
Kossuth tér 2.) tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő
taggyűlésén igennel szavaz Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
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társasági szerződés módosításáról jelen határozati javaslat 1./ számú
mellékletében meghatározott tartalommal.
Ecséd Községi Önkormányzat felhatalmazza Ecséd Község polgármesterét,
hogy a soron következő ülésen Ecséd Községi Önkormányzat tagot
képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat Ecséd Községi Önkormányzat
jelen képviselő-testületi határozatában foglaltaknak megfelelően gyakorolja.
Határidő: A társaság soron következő taggyűlése
Felelős: Ecséd Község polgármestere

II.

NAPIREND
- Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület kérelme

/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva/
Előadó: Maksa Mátyás polgármester
Maksa Mátyás polgármester:

A Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a 2015. évi hitelkeret biztosítása
érdekében 318.000,-Ft tagi kölcsönt kér. Már négy önkormányzat képviselő-testülete
megtárgyalta, és meg is szavazták a hitelt. A 2015. évi költségvetésben a bevételi oldalon
fogjuk szerepeltetni a hitelt. Kérelmet a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, és javasolja a
tartalékalap terhére az összeg kifizetését. Aki egyetért a 318.000,-Ft-os tagi kölcsön
kifizetésével a tartalékalap terhére, az kézfenntartással szavazzon.

A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
202/2014. /XII.8./ határozata
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részére működési költségei
biztosítására 318.000,-Ft összegű tagi kölcsönt biztosít a határozat mellékletét
képező tagi kölcsönszerződés rendelkezései szerint.
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen előterjesztés 1./
számú mellékletét képező kölcsönszerződés szövegét elfogadja, és
felhatalmazza Ecséd Község Polgármesterét a kölcsönszerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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1. számú melléklet a 202/2014. (XII.8.) képviselő-testületi határozathoz

Tagi kölcsönszerződés
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről:
Ecséd Községi Önkormányzat
- székhely: 3013 Ecséd, Szabadság utca 139.
- adószáma: 15729033-2-10
- képviseli: Maksa Mátyás polgármester
- mint 318.000,-Ft összeget kölcsönadó
- mint kölcsönadó
másrészről:
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület
- székhelye: 3000 Hatvan, Balassi u. 3.
- adószáma: 18592223-1-10
- bankszámlaszám: 62100119-11029269
- képviseli: Juhászné Barkóczy Éva Elnök
- mint kölcsönvevő
között az alábbi feltételek mellett:
1. Kölcsönadó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen okirat aláírását követő 5 naptári
napon belül banki átutalás útján kölcsönvevő részére átutal 318.000,-Ft azaz
háromszáz-tizennyolcezer forintot tagi kölcsön jogcímén
2. Kölcsönvevő a jelen szerződés 1./ pontjában meghatározott kölcsönösszeget tagi
kölcsön jogcímén elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy ezen összeget
könyveiben tagi kölcsönként tartja nyilván a vonatkozó könyvvezetési szabályok
betartása mellett.
3. Jelen kölcsönszerződést felek határozott időtartamra kötik, mely szerint a
kölcsönszerződés lejártának határideje 2015. december 31. napja. Kölcsönvevő
kötelezi magát arra, hogy a kölcsönvett tőkeösszeget és annak ügyleti kamatát
legkésőbb fenti időpontig kölcsönadó részére hiánytalanul visszafizeti.
4. A fenti visszafizetési módot és a teljesítés módját kölcsönadó és kölcsönvevő ezennel
minden további feltétel nélkül elfogadják. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy
kölcsönvevő a kölcsönvett tőkeösszegre a teljesítési határidő lejártáig ügyleti kamat
címén a mindenkori jegybanki alapkamat összegével azonos mértékű kamat fizetésére
köteles.
5. A teljesítési határidő lejártát követően a késedelem időtartamára kölcsönvevő a Ptk.
szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. Szerződő felek megállapodnak abban,
hogy kölcsönvevő bármikor jogosult előteljesítésre. Ebben az esetben a kamat fizetési
kötelezettség az előteljesítés időpontjáig áll fenn.
6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a kölcsönszerződés célja
bármely oknál fogva megszűnik vagy ellehetetlenül, illetve kölcsönvevő a kölcsön
összegét az 1./ pontban meghatározott céltól eltérően használja fel, úgy jelen
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kölcsönszerződés lejárttá válik és a kölcsön összegének visszafizetése egy összegben
esedékessé válik.
Kölcsönadó a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvényben meghatározott helyi önkormányzat, míg kölcsönvevő az Egri Törvényszék
Cégbíróságán bejegyzett jogi személyiséggel rendelkező egyesület. Szerződő felek
képviselői magyar állampolgárok.
Szerződő felek között vitás kérdés nincsen. Szerződő felek nyilatkozzák, hogy jelen
okirat aláírása előtt részletesen megismerték a kölcsönszerződésre vonatkozó Polgári
Törvénykönyvben meghatározott szabályokat.
A kölcsönszerződés megkötéséhez Ecséd Községi Önkormányzat Képviselőtestülete202/2014. (XII.8.) számú határozatával hozzájárulását adta.
8./ Jelen szerződében nem szabályozott kérdésekben az Áht. és a Ptk. vonatkozó
rendelkezései az irányadók.
Jelen szerződést a felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben
megegyezőt cégszerűen, jóváhagyólag aláírtak.

Hatvan, 2014.december 10. napján

Ecséd Községi Önkormányzat
tagi kölcsönt nyújtó
képv : Maksa Mátyás polgármester

III.

Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület
tagi kölcsönt igénybe vevő
képv: Juhászné Barkóczy Éva elnök

NAPIREND

- A település címeréről és zászlajáról és nevének használatáról szóló
rendelet megtárgyalása

/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva/
Előadó: Maksa Mátyás polgármester
Maksa Mátyás polgármester:

Önök most kaptak egy új rendelet tervezetet, melyben a záró rendelkezések lettek módosítva.
Van- e ezzel kapcsolatban hozzászólása?
Kovácsné Hegedűs Klára aljegyző:
Az önök előtt lévő rendelet tervezet csak a záró rendelkezések módosításával tér el. A záró
rendelkezés a hatálybalépés dátumát, valamint az előző rendelet hatályának vesztését
tartalmazza, valamint utalást a közösségi együttélés szabályait sértő magatartásokról szóló
rendeletre. A honlapon közzétételre került, hozzászólás, vélemény nem érkezett.
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Maksa László Győző képviselő:
A település nevének használata igazából a meglévő cégekre és egyesületekre (pl. Sport
klubra) is vonatkozik, vagy csak az újakra?
Maksa Mátyás polgármester:

A Sport klub majd kér engedélyt a név használatára, és meg fogja kapni.
Kovácsné Hegedűs Klára aljegyző:
A névhasználat eddig nem volt szabályozva. Úgy tűnik, hogy eléggé fontos szabályozandó
területnek ítélik meg ezt a kérdést az önkormányzatok.
Maksa László Győző képviselő:
Vannak kiadványok pl. az Ecsédi lakodalmas, melyek már a jogvédő hivatal felé is le lettek
jelentve. Akkor a Péter József Alapítványnak is kell a névhasználathoz kérelemért
folyamodni? A csoport nem használhatja az Ecsédi nevet egy bemutatkozásnál, vagy a
bemutatkozás előtt kell készíteni egy írásbeli bemutatkozót és azt kell engedélyeztetni?
Kovácsné Hegedűs Klára aljegyző:
Ez nem ilyen szigorú, csak a negatív módon történő megnyilvánulást szabályozza. Ebben az
esetben, amit említ, ez természetesen nem igaz, itt ilyesmiről nincs szó. Csak a negatív
névhasználatot szeretnénk kiküszöbölni.
Maksa László Győző képviselő:
Az Ecsédi lakodalmast már régóta vetíti a Gyöngyös TV, és folynak a tárgyalások az MTVvel és a Duna TV-vel is ez ügyben, akkor ehhez is kell majd az önkormányzat külön
engedélye? Ez egy pozitív történet. Vannak bizonyos facebook oldalak ahol tűzpárbaj harc
folyik. Mikor ítéljük meg, hogy mikor negatív és mikor pozitív?
Maksa Mátyás polgármester:

Lesz egy nyilvántartás, hogy ki mikor használhatja a nevet. Az aljegyző fogja vezetni. Lehet,
hogy lesz olyan, hogy oda adtunk egy névhasználatot, ami rosszul sülhet el, és azt majd vissza
kell vonni.
Maksa László Győző képviselő:
A névhasználat kérelme díjmentes, automatikusan megkapja, aki kéri. Abban az esetben is
díjmentes, ha pl. kereskedelmi célra kell?
Maksa Mátyás polgármester:

Profit esetén állást kell foglalni, és lehet majd érte pénzt kérni.
Maksa László Győző képviselő:
Ilyen esetben nem kellene már most bele tenni a díjfizetést?
Maksa Mátyás polgármester:

Ez így helyes, hogy díjmentes, és ha majd fizetni kell érte, azt a testület majd eldönti akkor.
Kovácsné Hegedűs Klára aljegyző:
A díjmentesség koncepciója az volt, hogy nincs olyan ismert nagy kereskedelmi
tevékenységet folytató cég vagy személy, amely jelenleg indokolná, hogy fizetési
kötelezettséget írjunk elő. A pozitív inkább reklám értékű névhasználatot támogatná ezzel az
önkormányzat.
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Maksa Mátyás polgármester:

Amennyiben nincs több hozzászólás, aki egyetért a rendelet tervezettel, az kézfenntartással
szavazzon.

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta:
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2014. (XII.9.) rendelete
a település címeréről és zászlajáról és nevének használatáról
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i.)
pontjában, valamint (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, eredeti jogalkotói
hatáskörében eljárva az önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről, valamint
a település nevének használatáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. Az Önkormányzat jelképei
1.§ Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára és jelenére utaló díszítő
szimbólumok a címer és a zászló.
A címer leírása
2.§ Ecséd község címere álló hegyes talpú pajzs, mely három mezőre tagolódik. A jobb
szélső (heraldikában az irányok ellentétesek) vörös mezőn – a táj védett madaraként –
balra fordult, természetes színű lebegő gyurgyalag látható. A bal szélső kék mezőn
három ezüst hullámpólya látható, a helyi tavat szimbolizálva. Az alsó zöld mezőn leveles
szőlőfürt lebeg, a szőlőtermelés jelentőségét hangsúlyozva.
A címer használatának köre
3.§ (1) A község címere a település múltjára és mai jellegzetességére utaló jelkép, a Magyar
Köztársaság címerét nem helyettesíti.
(2) A község címere kizárólag díszítő és utaló jelképként használható, hatósági eljárás
során nem alkalmazható.
(3) Külön engedély nélkül, az alábbi helyeken és események során alkalmazható:
a) díszítő elemként, domborműként az önkormányzat középületein, a községháza
bejáratánál, tanácskozó termében és hivatali helyiségeiben,
b) az önkormányzat által kiadott kitüntető vagy emlékérmeken, emléklapokon,
díszokleveleken,
c) Az Önkormányzat zászlaján és annak változatain.
d) a képviselő-testület nem hatósági jellegű felhívásain, meghívóin,
e) az önkormányzat által vagy közreműködésével megjelentetett kiadványokon,
emléktárgyakon,
f) a polgármester és a jegyző nem hatósági levelezésében,
g) az önkormányzat által szervezett ünnepségeken, rendezvényeken, bemutatókon,
kiállításokon, valamint ezek oklevelein,
h) a községbe vezető utak mellett a közigazgatási határnál lévő táblán és eligazító
táblákon.
A zászló leírása
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4.§ (1) Ecséd község zászlaja 1:2 arányú, fehér színű, melyen a címer a rúd felőli
egyharmad metszéspontjában helyezhető el. A zászlórúd fehér színű.
(2) A zászló lobogó formájában is használható: 2:1 arányú álló téglalap a zászlónál
megadott színben, melyen a címer a mező felső harmadában helyezhető el.
(3)Az Önkormányzat zászlaja a Községházán kerül elhelyezésre.
A zászló használatának köre
5.§ (1) A zászló, lobogó, vagy azok méretarányos változatai az alábbi helyeken és
eseményeken alkalmazhatóak :
- hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyarország zászlajával együtt,
- képviselő-testületi ülés alkalmával önállóan, az ülés helyszínén,
- a községgel összefüggő vagy az önkormányzat által rendezett eseményeken,
ünnepségeken, rendezvényeken.
(2) A települési zászló használata Magyarország zászlajának használatát nem
helyettesíti.
2. A település nevének használata
6. § Ecséd község nevének jogszerű felvétele engedélyköteles.
7. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a természetes személyekre, jogi személyekre és a jogi
személyiség nélküli gazdasági társaságokra, egyéni vállalkozókra.
(2) Nem engedélyköteles a névhasználat
a) amely jogszabályon alapul;
b) egyházi jogi személyek részére;
c) intézmények, egyéb szervezetek számára, amelyet az Ecséd Községi
Önkormányzat alapított.
(3) A névhasználat csak akkor engedélyezhető, ha a kérelmező természetes személy
lakó- vagy tartózkodási helye, nem természetes személy székhelye, telephelye, vagy
fióktelepe Ecséd közigazgatási területén található.
8. § (1) Az 7. § (1) bekezdésben meghatározott személyek részére elnevezésükhöz,
tevékenységük gyakorlásához vagy működésük folytatásához az
a) Ecséd,
b) ecsédi,
megjelölés, illetve név, ezek bármilyen toldalékos formában történő használata, annak
bármilyen módon történő leírása, a képviselő-testület engedélyéhez kötött.
(2) A név használata akkor is engedély köteles, ha a névben az (1) bekezdésben
meghatározott kifejezés akár szóösszetételként, akár kötőjellel, vagy bármilyen
elválasztással jelenik meg.
3. A címer-, zászló- és névhasználati engedélyezési eljárás
9. § (1) A címer-, zászló,- és névhasználati engedélyezési eljárás önkormányzati hatósági
ügy, melyben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló törvény rendelkezései – e rendeletben foglalt eltérésekkel – az irányadók. Az
egyedi engedélyezési eljárásban az érdemi döntést a polgármester hozza meg,
melyről a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közigazgatási megjelölés vagy név felvétele és
használata iránti kérelmet az Ecséd Községi Önkormányzathoz kell benyújtani.
A címer és a zászló használatának engedélyezése
10.§ (1) A címer és/vagy a zászló használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
- a kérelmező és a felhasználásért felelős nevét, címét,

301

a használat, terjesztés vagy forgalomba hozatal célját, időtartamát, darabszámát,
a címer előállításának anyagát, a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát.
(2) A címer és/vagy a zászló használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
- az engedélyes megnevezését és címét
- az előállítás anyagát,
- az engedélyezett felhasználás célját
- az előállításra engedélyezett mennyiséget
- a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát,
- a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket
- a címer és/vagy zászló felhasználásáért felelős személy megnevezését
- amennyiben a használatért díjat kell fizetni, a díj összegét.

-

(3) Kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználás esetén a címer és/vagy zászló
használatáért fizetendő díjak egyedileg kerülnek megállapításra.
(4) A település címerét kizárólag hiteles alakban, az ábrázolás hűségének,
méretarányainak, színeinek megtartása mellett szabad használni, s csak olyan
mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást. Egyes elemei
önállóan nem használhatók. A címer védjegyként nem használható fel.
(5) Amennyiben nincs lehetőség a címer eredeti színben való ábrázolására, úgy az a
hordozó tárgy anyagának színében, de a heraldika általános szabályainak és
színjelzéseinek megtartásával történhet.
A névhasználat engedélyezése
11.§ (1) A közigazgatási egység nevének felvételére és használatára vonatkozó engedély
iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét vagy megnevezését, lakóhelyét vagy székhelyét,
b) a kérelmező tevékenységi körét,
c) a használat célját és módját, ennek keretében a megnevezés teljes szövegét,
d) a használat időtartamát,
(2) A kérelemhez csatolni kell:
a) amennyiben dísztárgy, embléma, kiadvány vagy termék megjelölését szolgálja a
8. § (2) bekezdésében meghatározott közigazgatási egység név, úgy annak tervét;
b) a szervezet létesítő okiratának eredeti vagy másolati példányát, amennyiben a
kérelmező nem természetes személy.
12. § A névhasználat díjmentes.
13.§ (1) A közigazgatási egység nevének felvételére és használatára vonatkozó
engedélynek tartalmaznia kell:
a) a jogosult nevét vagy megnevezését és lakóhelyét vagy székhelyét,
b) az engedélyezett felvétel vagy használat céljának meghatározását,
c) az engedély érvényességének időtartamát, amely lehet meghatározott alkalom,
határozott idő, határozatlan időre (legfeljebb a kérelmező működési idejére),
d) az engedély visszavonhatóságára történő figyelmeztetést és lehetséges okait,
e) a névhasználat díjmentességére történő utalást.
(2) A közigazgatási egység nevének felvételére és a használatára vonatkozó engedély a
név felvételével, a használat módjával kapcsolatosan feltételeket, kikötéseket és
előírásokat is tartalmazhat.
14. § (1) Az címer, zászló és névhasználat iránti engedély kiadását meg kell tagadni, vagy
az engedélyt vissza kell vonni,
a) ha a használat vagy annak módja, célja és körülményei alkalmasak arra, hogy az
Ecséd Községi Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal jogát, jogos érdekét
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sértené vagy veszélyeztetné, illetve a község történelmi múltját, jó hírnevét
csorbítaná.
b) ha ugyanazon vagy hasonló tevékenység gyakorlásához már létezik kiadott
engedély, vagy a nevet már valaki jogszerűen használja.
c) ha a felhasználó az engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat megsérti.
(2) Az engedély kiadása megtagadható egyéb, különösen indokolt esetben.
15.§ A címer, zászló, közigazgatási megjelölés vagy név engedélyezett használatának
ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik a jegyző útján.
16.§ Az engedélyezési eljárás során az ügyviteli tevékenységet a jegyző látja el, aki a kiadott
engedélyekről, illetve azok megszűnéséről vagy visszavonásáról nyilvántartást vezet.
Záró rendelkezések
17.§ E rendelet alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások
tényállásait külön önkormányzati rendelet állapítja meg.
18.§ Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
19.§ Hatályát veszti az Ecsédi Önkormányzat 8/2006. (VI.8.) rendelete a település
címeréről és zászlajáról.
Ezen rendelet 2014. év december hó 10. napján lép hatályba.

Maksa Mátyás
polgármester

Kovácsné Hegedűs Klára
aljegyző

Kihirdetve: 2014. év december hó 9. nap
Kovácsné Hegedűs Klára
aljegyző

IV.

NAPIREND

- A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása

/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva/
Előadó: Maksa Mátyás polgármester
Maksa Mátyás polgármester:

Változik a 4.pont helyébe új rendelkezés lép, valamint a 7. pont törlésre kerül. A változások
csak technikai jellegűek, aki egyetért, az Alapító Okirat módosításával, kézfenntartással
szavazzon.

A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
203/2014. /XII.8./ határozata
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete alapítói jogkörében
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

az

Ecsédi

Az alapító okirat első bekezdésében a jogszabályi hivatkozások közül a szakfeladat rendről
és az államigazgatási szakigazgatási rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet
megnevezése hatályon kívül helyezés miatt törlésre kerül.
1./ Az alapító okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Alaptevékenysége:
Államháztartási szakágazati besorolás száma:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi célú társulások igazgatási
tevékenysége
Szakfeladat száma, megnevezése:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

2./ Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.

Határidő: azonnal
Felelős: aljegyző

Maksa Mátyás polgármester:

Több napirend nem lévén, megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

kmft.

Kovácsné Hegedűs Klára
aljegyző

Maksa Mátyás
polgármester
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