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Ecséd Községi Önkormányzat 

Képviselö-testület 
2016. április 5-i 
Testületi ülés 
Jegyzökönyve 

 
Határozat száma Határozat tárgya 
128/2016. (IV.5.) Napirend 

129/2016. (IV.5.) Pénzmaradványt terhelő pénzkifizetés 

130/2016. (IV.5.) A Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. kérelme 

131/2016. (IV.5.) Ecsédi Polgárőrség 2016. évi támogatása 

132/2016. (IV.5.) Ecséd Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2. 
és 3. függelékének módosítása 

133/2016. (IV.5.) Ebrendészi feladatok ellátására szóló szerződés megkötése 

134/2016. (IV.5.) Ecséd, Szabadság utca 74. szám alatti önkormányzati ingatlan 
bérbeadása 

135/2016. (IV.5.) Önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbevételi kérelemének 
elutasítása 

136/2016. (IV.5.) Ecsédi Sport Klub kérelme 

137/2016. (IV.5.) A Telenor Magyarország Zrt.-vel kötött bérleti szerződés módosítása 

138/2016. (IV.5.) A 67/2016. (II.2.) számú önkormányzati határozat hatályon kívül 
helyezése 

139/2016. (IV.5.) Az ukrajnai Visk magyarlakta település egyszeri támogatása 

140/2016. (IV.5.) A Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság kérelme 

141/2016. (IV.5.) A Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság kérelme 

142/2016. (IV.5.) A Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság kérelme 

143/2016. (IV.5.) A Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság kérelme 

144/2016. (IV.5.) Műfüves pálya létrehozása 

145/2016. (IV.5.) Közbeszerzési Szabályzat elfogadása 

146/2016. (IV.5.) A 2016. évi Közbeszerzési Terv elfogadása 

147/2016. (IV.5.) A 2016. évi Munkaterv módosítása 

148/2016. (IV.5.) Pályázati kiírás óvodavezetői munkakör betöltésére 

149/2016. (IV.5.) Péter József Népművészeti Alapítvány kérelme 

150/2016. (IV.5.) 963. hrsz-ú ingatlan egy részének megosztása 

 

Rendelet száma rendelet tárgya 
3/2016. (IV.6.) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetése 

zárszámadásáról, és a pénzmaradvány felosztásáról 
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4/2016. (IV.6.) A temetőkről és a temetkezésről szóló 14/2004. (IV.9.) önkormányzati 
rendelet 1. mellékletének módosítása 

5/2016. (IV.6.) A kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályai 

 
 

 
J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 5-én 8,30 órakor 
tartott üléséről.  
 
Testületi ülés helye: Ecséd Községi Önkormányzat Nagyterme 3013 Ecséd, Szabadság 
utca 139. 
 
Jelen vannak: 
 
Képviselő-testület részéről: 
 
Maksa Mátyás polgármester, Skrabák Lajos Zoltán alpolgármester, Dobos Tibor, Ludányi 
Csaba, Maksa László Győző, Tóthné Kis Krisztina, Zeke Péter képviselők. 
 
Ecsédi Polgármesteri Hivatal részéről: Nagy Lászlóné megbízott jegyző 
 
Jegyzőkönyvvezető:   Tóth Lászlóné 
 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Külön köszönti, Ádám Zsolt Ecsédi 
Polgárőrség parancsnokát. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 
7 fő képviselőből 7 fő képviselő jelen van, így azt megnyitja. Tájékoztatja a képviselőket, 
hogy a kiküldött anyagban nincs benne a rendőrség beszámolója ezért ez a következő 
ülésen lesz tárgyalva, illetve szintén nem kerül tárgyalásra Ecséd Községi Önkormányzat 
esélyegyenlőségi programja. A vonatkozó jogszabály alapján a HEP-ot 2 évente kell 
felülvizsgálni. Megkérdezi van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban kérdése, amennyiben 
nincs, kéri a napirend elfogadását. 
 
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 
  Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  128/2016. /IV.5./ határozata 

 
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. április 5-ei ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
1./ Ecsédi Polgárőrség beszámolója 

         Előadó:  Ecsédi Polgárőrség parancsnoka 
 

2. /Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről 
        Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
        Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 
 

3./ Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. kérelmének  
     megtárgyalása 

           Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
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          Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 
 

4./ Civil szervezetek pályázati kiírására érkezett pályázat megtárgyalása 
        Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
          Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 
 

5./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának megtárgyalása 
         Előadó: Maksa Mátyás polgármester 

6./ A Temetőkről és a temetkezésről szóló 14/2004. (IV.9.) önkormányzati  
    rendelet mellékletének módosítása 

         Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
 

7./ A kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól szóló rendelet  
    tervezet megtárgyalása 

         Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
 

8./ Ebrendészi feladatok ellátására új szerződés kötése 
          Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
 

9./ Önkormányzati ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos kérelmek  
     megtárgyalása 

         Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
 

10./ Az ecsédi sportpálya és sportöltöző használatba adásának megtárgyalása 
               Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
 

11./A Telenor Magyarország Zrt-vel kötött bérleti szerződés módosításának  
      megtárgyalása 

              Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
 

12./ Az ukrajnai Visk nagyközség támogatása 
           Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
 

13./ Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
       Közhasznú Kft. kérelmének a megtárgyalása 

               Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
 

14./ Pályázat benyújtásának megtárgyalása műfüves pálya építése tárgyában 
                              Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
 

15./ Ecséd Községi Önkormányzat 2016. évi Közbeszerzési Szabályzatának  
       és Közbeszerzési Tervének megtárgyalása 

               Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
 

16./ Ecséd Községi Önkormányzat 2016. évi Munkatervének módosítása 
               Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
 

17./ Ecsédi Gyöngyszem Óvoda óvodavezetői munkakör betöltésére pályázat 
       kiírásának megtárgyalása 

               Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
 

18./ Indítványok, bejelentések 
 
 

Beszámoló a két ülés közti időszakról 
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Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Lejárt határozatunk nincs. Lakossági bejelentés alapján megkerestem a Heves Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, és kértem az ecsédi Végh-tó vízszintjének az 
ellenőrzését, illetve annak felmérését, hogy a közutat milyen mértékben mossa alá a víz. A 
Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves 
Megyei Igazgatósága által megállapítást nyert, hogy a megengedettnél 80 cm-rel magasabb 
a víz szintje, amely veszélyezteti a közutat, másrészt a tavat körülvevő falakon suvasodás 
nyomai láthatók, a falak omlásveszélyesek. A sporttelep és a Művelődési Ház 
vagyonkezelésbe adásáról tárgyaltam az illetékesekkel. A Péter József Népművészeti 
Alapítvány képviselője szóban közölte, hogy nem tartanak rá igényt. A sport elnöktől pedig 
nem kaptam a mai napig választ. Az Akácfa utca 119. számon lévő romos ház 
tulajdonosával is felvettem a kapcsolatot. A gyöngyösi építési hatósághoz is bejelentettem a 
ház állapotát. A hatáskörömhöz tartozó szükséges óvintézkedéseket megtettem a közvetlen 
veszély elhárítása tekintetében. 
A Hatvani FC részéről megkerestek, hogy lehetőség van pályázati forrás felhasználásával 
műfüves pálya építésére. Az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda vezetője, és az Ecsédi Richter 
Gedeon Általános Iskola igazgatója partner volt a megbeszéléseken, ugyanakkor az Ecséd 
SK vezetése nem jött el a tájékoztatókra. Az ezt követő megbeszélésre is meghívtam, majd 
a sportpályán személyesen megkerestem az ügyben. Eltelt 15 nap, nem kaptam választ. Aki 
nem akar együttműködni, azzal nem lehet együtt dolgozni. Az ecsédi gyermekekről van szó. 
Őket segítjük ezzel a lehetőséggel. 
 
 

I. NAPIREND 

 
 Ecsédi Polgárőrség beszámolója 

 
/ Beszámoló írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. / 
 
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester 
 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Megköszönöm a polgárőrség munkáját. Köszönöm, hogy minden önkormányzati 
rendezvényen jelen vannak. Az önkormányzat és a Polgárőrség kapcsolata jó, együtt tudunk 
dolgozni. Bízom benne, hogy ez hosszú évekig így is marad. Polgárőr parancsnoknak van-e 
a beszámolóval kapcsolatban kiegészíteni valója? 
 
Ádám Zsolt polgárőr parancsnok: 
Nincs kiegészíteni valóm. 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Van-e a képviselőknek kérdése a beszámolóval kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki az 
Ecsédi Polgárőrség 2015. évi beszámolóját tudomásul veszi, az kézfeltartással szavazzon! 
 
 
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ecsédi Polgárőrség 2015. évi 
beszámolóját 7 igen szavazattal tudomásul vette. 
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II. NAPIREND 

 
 Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 

teljesítéséről 

 
/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. Előzetesen tárgyalta a Pénzügyi 
Bizottság. / 
 
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester 
 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
A Pénzügyi Bizottság előzetesen tárgyalta és elfogadásra javasolja. A belső ellenőr is 
megnézte, és ő is javasolja elfogadásra. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés?  Amennyiben 
nincs, aki elfogadja az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetése 
zárszámadásáról és a pénzmaradvány felosztásáról szóló önkormányzati rendelet tervezetet 
az kézfelemeléssel szavazzon! 
 
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással Ecséd Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi 
költségvetése zárszámadásáról és a pénzmaradvány felosztásáról szóló 3/2016. (IV.6.) 
önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.(IV. 6.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetése 

zárszámadásáról és a pénzmaradvány felosztásáról 
 
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat és költségvetési szervei 
2015. évi költségvetése végrehajtásáról és a 2015. évi pénzmaradvány elszámolásáról a 
következőket rendeli el: 
 
1. § Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésének    
       végrehajtásáról készült beszámolót az 1. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint  
       hagyja jóvá: 

2015. évi tényleges bevétel  790.811 e/Ft 
2015. évi tényleges kiadás  790.805 e/Ft 

 
2. § (1) A teljesített bevételek részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő- 
            testület. 
       (2) A teljesített kiadások részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő- 
            testület. 
       (3) Ecséd Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek mérlegét és a 
            felhalmozási  kiadásokat a 3. melléklet alapján hagyja jóvá a Képviselő-testület. 
      (4) Ecséd Községi Önkormányzat és költségvetési szervei címrendjét a 4. melléklet  
           tartalmazza. 
      (5) Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 5. melléklet szerint fogadja el a Képviselő- 
           testület. 
      (6) Ecséd Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi vagyonmérlegét a  
           melléklet tartalmazza. 
           
3. § E rendelet 2016. április 7-én lép hatályba. 
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                    Maksa Mátyás                                                 Nagy Lászlóné 
                     polgármester                                                  megbízott jegyző 
 
 
Záradék: 
 
A rendeletet 2016. április 6. napján kihirdetem. 
 
 
 
 
                                                                                         Nagy Lászlóné 
                                                                                        megbízott jegyző 
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Pénzmaradványt terhelő pénzkifizetés 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
A Magyar Államkincstár részéről egyes önkormányzati feladatok finanszírozási keretében 
magasabb összeg került átutalásra, az önkormányzat számlájára, mint amennyi támogatást 
a tényleges teljesítés indokolt. Jogszabályi előírásoknak megfelelően csak a 
feladatellátáshoz előirányzott összeg használható fel. A tényleges és a többlet 
különbségéből adódó támogatást pedig vissza kell utalni a Magyar Államkincstárnak. 
Javaslom ezen összeg tartalékalapból történő visszafizetését. 
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, aki elfogadja, hogy a Magyar 
Államkincstár részéről az Ecséd Községi Önkormányzat számára az önkormányzati 
feladatellátáshoz átutalt ténylegesen teljesített feladatellátáson alapuló összeg és 
többlettámogatás összegének különbözetét a tartalékalap terhére visszautalásra kerüljön, 
valamint felhatalmazza a polgármestert a fentiekben leírtak végrehajtására, az 
kézfeltartással szavazzon! 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 
  Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  129/2016. /IV.5./ határozata 
 
 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Magyar 
Államkincstár részéről az Ecséd Községi Önkormányzat számára az 
önkormányzati feladatellátáshoz átutalt ténylegesen teljesített feladatellátáson 
alapuló összeg és többlettámogatás összegének különbözetét visszautalja a 
MÁK részére. 

 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tartalékalap terhére az utalást 
végrehajtsa. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 
 
 
III. NAPIREND 

 
 Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. kérelmének 

megtárgyalása 
 
/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. Előzetesen tárgyalta a Pénzügyi 
Bizottság./ 
 
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester 
 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Ecséd Községi Önkormányzattól, mint alapító önkormányzatok egyikétől a Fejlesztési és 
Koordinációs Központ Nonprofit Kft. 5 millió Ft tagi kölcsönt kér, bér és egyéb működési 
költségek fedezésére. Javaslom ezen kölcsönösszeg biztosítását a tartalékalap terhére, 
határozott időre 2016. december 31-ig. Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése? 
Amennyiben nincs, aki elfogadja, hogy a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. 
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számára 5 millió forint értékű tagi kölcsönt nyújtsunk a tartalékalap terhére, és az erről szóló 
szerződést a polgármester írja alá, az kézfeltartással szavazzon! 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 
  Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  130/2016. /IV.5./ határozata 
 
 

Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fejlesztési 
és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. számára 5 000 000 Ft, azaz ötmillió 
forint értékű tagi kölcsönt nyújt, határozott időre, 2016. december 31-ig, a 
tartalékalap terhére. 
 
Felhatalmazza Maksa Mátyás polgármestert, hogy a Fejlesztési és 
Koordinációs Központ Nonprofit Kft. képviselőjével a tagi kölcsönről szóló 
szerződést aláírja. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 

 
 
 
 

IV. NAPIREND 
 

 Civil szervezetek pályázati kiírására érkezett pályázat 
megtárgyalása 

 
 
/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. Előzetesen tárgyalta a Pénzügyi 
Bizottság./ 
 
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester 
 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
A képviselő-testület alkotott egy rendeletet a civil szervezetek támogatásának rendjéről. Ez 
alapján a támogatási feltételek között szerepel az a kitétel, hogy csak olyan szervezet 
részesülhet támogatásban, aki az előző évi támogatási összeggel határidőben elszámolt. 
Ennek a kötelességnek csak a polgárőrség tett eleget, a többi civil szervezet nem. A civil 
szervezetek támogatására kiírt pályázat az Ecséd Községi Önkormányzat honlapján kiírásra 
került 2016. február 4-én. A benyújtás határnapja március 31-e volt. Egy pályázat érkezett az 
Ecsédi Polgárőrségtől. A szervezet által nyújtott dokumentáció áttekintésre került, megfelelt 
a pályázati kiírás kritériumainak. Ezért javaslom, az Ecsédi Polgárőrség egyszeri 100.000,-
Ft-tal történő támogatását. 
A Sport Klub többszöri felszólítás ellenére sem számolt el az előző évi támogatással. Több 
probléma felmerült, nem csatolták a főkönyvi kivonat hiteles másolatát, hiányzott a pénztári 
bizonylat másolata a számla kiegyenlítéséről. Nem voltak azonosíthatóak a buszok 
menetlevelei, mert azok sorszámai ki voltak takarva. A megrendelőként feltüntetett név nem 
volt azonosítható az Ecséd SK-val, hiányzott a menetlevélről a megrendelő aláírása. 
Hiánypótlásra kértem fel az Ecséd SK elnökét, azt a választ kaptam, hogy nem tud eleget 
tenni a hiánypótlásnak, mert még nincs elfogadva a költségvetés, illetve az egyesület 
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zárszámadása. Közgyűlésük mind a mai napig nem volt. Nem tudnak együtt működni, el kell 
gondolkodni a képviselő-testületnek, hogy miért fizetjük a közüzemi számlákat. Olyan nem 
való sport vezetőnek, aki összeverekszik a gyerekekkel, az ilyen mondjon le. Van-e ezzel 
kapcsolatban kérdés? 
 
 
Maksa László Győző képviselő: 
Amit tudok tenni ez ügyben az az, hogy beszámoltatom az elnök urat ezekről a dolgokról, és 
preferálok a polgármester úrnak róla. Erről én sem tudtam, valószínű, hogy engem is 
félrevezettek. A Péter József Népművészeti Alapítványnak az elmúlt évben egy utazást 
fizetett az önkormányzat, erről nem kellett elszámolni. Mi most nem nyújtottunk be 
támogatási kérelmet. 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Van-e még kérdés? Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy az Ecsédi Polgárőrség 
egyszeri 100.000 Ft-os támogatásban részesüljön, az kézfeltartással szavazzon! 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 
  Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  131/2016. /IV.5./ határozata 
 
 

Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ecsédi 
Polgárőrség az Ecséd Községi Önkormányzat civilszervezetek támogatására 
kiírt pályázatára benyújtott pályaművét sikeresnek ítéli, és a 2016. 
költségvetési évben egyszeri 100 000 Ft, azaz egyszázezer forint 
támogatásban részesíti. A támogatás átutalása a nyertes civilszervezet 
részére a támogatási szerződés aláírását követően történik. 
 
Felhatalmazza Maksa Mátyás polgármestert, hogy a nyertes pályázóval a 
támogatási szerződést megkösse. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 
 
 
V. NAPIREND 

 
 Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának 

megtárgyalása 
 
 
/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. / 
 
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester 
 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Szükségessé vált az önkormányzati SZMSZ 2. és 3. számú függelékének a módosítása, 
melyet a lemondott képviselők adatainak törlése, és az új képviselők adatainak a felvezetése 
indokol. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? 
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Maksa László Győző képviselő: 
A kiküldött anyagban csak a 2. számú függelék van benne a 3. számú nincs. 
 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
A 3. számú függelék a Pénzügyi Bizottsági tagokat tartalmazza, melynek módosítására a 2. 
számú függelék módosító javaslatának elfogadása után van lehetőség. Van-e még ezzel 
kapcsolatban kérdés? Aki elfogadja az Ecséd Községi Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatának 2. és 3. számú függeléknek módosítását, az kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
  Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  132/2016. /IV.5./ határozata 
 
 

I. Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete Ecséd Községi Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.25.) önkormányzati 
rendelet 2. számú függelékének módosításáról a következők szerint rendelkezik: 

 
1. Törlésre kerülnek a lemondott települési képviselők adatai 

A képviselő neve, címe telefonszáma az őt támogató szervezet, 
illetve a független 
megjelölés 

Maksa Tamás  
Ecséd, Kossuth L. u. 186. 

06-20/828-61-91 független 

Szűcs Tamás  
Ecséd, Szabadság út 79. 

06-70/7730-44-33 független 

 
 

2. A 2014. évi helyhatósági választásokon mandátumot szerző soron következő 
települési képviselők adatainak felvezetése: 

A képviselő neve, címe telefonszáma az őt támogató szervezet, 
illetve a független 
megjelölés 

Dobos Tibor 
Ecséd, Arany J. utca 35. 

06-20/957-03-57 FIDESZ-KDNP 

Zeke Péter 
Ecséd, Nyárfa utca 38. 

06-70/348-17-01 JOBBIK 

 
 

II. Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete Ecséd Községi Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.25.) önkormányzati 
rendelet 3. számú függelékének módosításáról a következők szerint rendelkezik: 

 
 

1. A lemondott Pénzügyi Bizottsági tag adatainak törlése: 

A képviselő neve, címe az őt támogató szervezet, 
illetve a független 
megjelölés 

Maksa Tamás független 
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2. Új Pénzügyi Bizottsági tag adatainak felvezetése: 

A képviselő neve, címe az őt támogató szervezet, 
illetve a független 
megjelölés 

Dobos Tibor FIDESZ-KDNP 

 
 
Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy Ecséd 
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. és 3. számú 
függelékét a fenti adatok átvezetésével cserélje ki. 

 
 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: megbízott jegyző 
 
 
 

VI. NAPIREND 
 

 A Temetőkről és a temetkezésről szóló 14/2004. (IV.9.) 
önkormányzati rendelet mellékletének módosítása 

 
 
/ Előterjesztés és a rendelet tervezet írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. / 
 
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester 
 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Társadalmi igényként jelentkezett az egyszemélyes, mélyített sírhelybe koporsó elhelyezése, 
ezért az önkormányzat temetőkről és temetkezésről szóló rendelet 1. számú mellékletének 
módosítása szükséges. A rendelet melléklet kiegészülne az egyszemélyes, mélyített 
sírhelybe koporsó elhelyezésével, melynek díját javaslom 16.000 Ft-ban, 25 évre 
megállapítani. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, aki az előterjesztésben 
szereplő rendelet tervezetet elfogadja, az kézfeltartással szavazzon! 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal Ecséd Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének a temetőkről és temetkezésről szóló 14/2004. (IV.9.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 4/2016. (IV.5.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint 
fogadja el: 
 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2016. (IV.6.) önkormányzati rendelete 

a temetőkről és a temetkezésről szóló 14/2004. (IV.9.) önkormányzati rendelet 
1. mellékletének módosítására 

 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 

14/2004.(IV. 9.) önkormányzati rendelet (Továbbiakban: Rendelet) 1. mellékletének 

módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 
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1. § A temetőkről és a temetkezésről szóló 14/2004.(IV. 9.) önkormányzati rendelet 1. 

mellékletének 1. pontja az alábbi ponttal egészül ki: 

1.2. egyszemélyes, mélyített sírhelybe koporsó elhelyezés 16 000 Ft 

2. § A Rendelet 1. mellékletének 1. pontjának sorrendisége az alábbiak szerint módosul: 

1.1. egyes sírhely       11 700 Ft 

1.2. egyszemélyes, mélyített sírhelybe koporsó elhelyezés       16 000 Ft 

1.3. kettős sírhely       17 500 Ft 

1.4. urnasírhely       29 200 Ft 

 

3. § E rendelet 2016. április 6. napján lép hatályba és 2016. április 7-én hatályát veszti. 

 

 

                Nagy Lászlóné     Maksa Mátyás 
              megbízott jegyző      polgármester 
 
 
 
 
 

VII. NAPIREND 
 

 A kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól 
szóló rendelet tervezet megtárgyalása 

 
 
/ Előterjesztés és a rendelet tervezet írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. / 
 
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester 
 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
A megváltozott társadalmi környezet indokolja az állattartási rendelet megalkotását. A 
kedvtelésből tartott állatok tartására vonatkozó jogszabályok 2016. január 1-jén több 
tekintetben is módosultak. Szükségessé vált a helyi viszonyokat szabályozó rendelet 
megalkotása. A rendelet tervezet társadalmi véleményeztetése megtörtént, az önkormányzat 
honlapján volt látható a rendelet tervezet. A tervezethez egy vélemény érkezett. A rendelet 
szabályozza a kutya- és macskatartást, kertes családi házaknál legfeljebb három eb és 
macska tartható. Van-e az állattartási rendelet tervezettel kapcsolatban valakinek 
hozzászólása? Amennyiben nincs, aki elfogadja az előterjesztésben szereplő kedvtelésből 
tartott állatok tartásának helyi szabályairól szóló rendelet tervezetet, az kézfeltartással 
szavazzon! 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal Ecséd Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól szóló 
5/2016.(IV.6.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint fogadja el: 
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Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. ( IV.6.) önkormányzati 

rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól 
 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
42.§ 1. pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, az állatok védelméről és 
kíméletéről szóló, 1998. évi XXVIII. 49. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el: 
 

       I. Fejezet 
          Általános rendelkezések 

1. A rendelet célja és hatálya 
 

1.§ (1) A rendelet célja, hogy elősegítse az állattartáshoz fűződő lakossági érdekek 
érvényesülését, s egyben biztosítsa, hogy az állattartás mások nyugalmát ne zavarja, 
biztonságát ne veszélyeztesse. 
(2) A rendelet hatálya Ecséd Községi Önkormányzat közigazgatási területén folytatott 
állattartásra terjed ki. A rendeletben foglaltakat minden állattartó, tulajdonos köteles 
betartani. 
(3) Az állattartás korlátozása, illetve megtiltása az állatvédelemre, valamint az állattartásra 
vonatkozó szabályok megsértése esetén az állatok védelmével, valamint az állatok 
nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló 245/1998. (XII.31.) 
Kormányrendelet 7. § (1) bekezdése alapján a járási hivatal, illetve a jegyző hatáskörébe 
tartozik. 
(4) Az állattartásból eredő szomszédjogi viták esetén a jegyző a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott birtokvédelmi eljárás 
keretében jár el. 
 

2. Értelmező rendelkezések 
 

2. § E rendelet alkalmazásában: 
1. Kedvtelésből tartott állat: a 41/2010. (II.26.) Kormányrendelet a kedvtelésből tartott állatok 
tartásáról és forgalmazásáról 1.§ (2) bekezdésének a) pontja alapján rendszertani 
besorolásától függetlenül minden olyan állat, amelyet nem kizárólag tudományos kutatás, 
állati eredetű termék előállítása, igavonás, teherhordás, természetvédelem, géntartalék - 
védelem és - eb és macska kivételével – közcélú bemutatás céljából tartanak, tenyésztenek, 
forgalmaznak, továbbá az az állat, amelyet más kedvtelésből tartott állat táplálása céljából 
tartanak és szaporítanak, valamint a nem gazdasági céllal tartott haszonállat és a vadászatra 
használt állat. 
2. Állattartás: az a tevékenység, amely arra irányul, hogy biztosítsa az állat számára 
életkörülményeinek, fajtájának, korának, fizikai jellemzőinek megfelelő elhelyezését, 
táplálását, gondozását, nevelését, felügyeletét. 
3. Állattartó: az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 3.§ 1. pontja 
alapján az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot vagy állatállományt gondozza, felügyeli. 
4. Többlakásos ingatlan: legalább két önálló lakással rendelkező lakóépület. 
5. Nem gazdasági céllal tartott haszonállat: az a haszonállat, mely nem élelmiszer, gyapjú, 
bőr, vagy szőrme előállításához vagy egyéb mezőgazdasági célra tenyésztett vagy tartott, 
vagy a tartása, tenyésztése kapcsán a gazdasági cél nem igazolható. 
 

II. Fejezet 
Az állattartás szabályai 

3. A trágyatárolásra és az elhullott állatokra vonatkozó szabályok 
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3. § (1) Állat csak a közegészségügyi, állategészségügyi és állatvédelmi előírásoknak 
megfelelő körülmények között tartható. 
(2) Az állattartás során keletkező trágya, hígtrágya és a csurgalékvíz csak zárt rendszerű, jól 
zárható fedlappal ellátott, szivárgásmentes tárolóban gyűjthető. 
A trágyalé a kommunális csatornarendszerbe nem vezethető. 
(3) A keletkezett trágya kezeléséről, ártalmatlanításáról, elszállításáról – a környezet 
szennyezése nélkül – rendszeresen gondoskodni kell. 
(4) Az elhullott állatok tetemének elszállításáról, ártalmatlanná tételéről az állattartó, 
tulajdonos saját költségén – külön jogszabályban előírt módon – köteles gondoskodni. 
 

4. A kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó rendelkezések 
 

4.§  (1)  Ecséd község közigazgatási területén kertes családi házaknál legfeljebb 3 db eb 
tartható, oly módon, hogy az állattartónak, tulajdonosnak gondoskodni kell arról, hogy az 
ebek szükségtelen ugatással ne zavarják a szomszédos ingatlan lakóinak nyugalmát. 
(2) A település egész területén a kedvtelésből tartott állatok száma kizárólag szaporulat 
esetében, és legfeljebb a szaporulat számával, a szaporulat 3 hónapos koráig haladhatja 
meg a jelen rendeletben meghatározott számot. 
(3) Többlakásos lakóépület közös udvarán ebet csak az összes tulajdonostárs 
hozzájárulásával lehet tartani. 
(4) A többlakásos lakóépületekben lévő lakásokban legfeljebb 1 db kutya és 2 db macska 
tartható és azok egyszeri szaporulata 3 hónapos korig, kivéve akkor, ha a lakásingatlanok 
tulajdonosainak megállapodása eltérő szabályokat állapít meg a kedvtelésből tartott állatok 
tartásának tilalmára, illetve tartható állatok számára vonatkozóan. 
(5) Az állattartó, tulajdonos halála esetén az állatok elhelyezéséről (további gondozásáról) a 
mindenkori örökös köteles gondoskodni. 
(6) Eb és macska a többlakásos lakóépület erkélyén, folyosóján nem tartható. 
(7) Zártkerti ingatlanon legfeljebb 2 db eb és 2 db macska tartható, ha az állattartó, 
tulajdonos biztosítani tudja az állat számára a biztonságos elhelyezési feltételeket és az állat 
gondos ellátását. 
(8) A kedvtelésből tartott állat, tartási helyének olyan méretűnek kell lennie, hogy az állat 
fajára jellemző mozgási igényét ki tudja elégíteni. 
 

5. Az eb- és macskatartás kiegészítő szabályai 
 

5. § (1) Az állattartó, tulajdonos köteles macskáját, ebét, az állatvédelmi, állat- és 
közegészségügyi, a szabálysértési, a veszélyes ebekre vonatkozó, továbbá a Ptk. 
szomszédjogra vonatkozó és az állattartó felelősségét szabályozó jogszabályok keretei 
között úgy tartani, hogy az a szomszédok nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon, 
testi épséget és egészséget ne veszélyeztessen. 
(2) Az eb tartója, tulajdonosa köteles gondosodni arról, hogy az eb tartási helyét ne 
hagyhassa el. 
(3) Az eb tartási helyének tekintetében a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és 
forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdés rendelkezései az 
irányadók. Ha az állattartó az ebet kennelben tartja, a kennel közvetlenül a szomszéd 
kerítésére nem építhető, minimum a kerítéstől számított 2 méter távolságot be kell tartani, s 
a kerítés mentén a telepítési távolságok betartásával növényzetet kell telepíteni. 
(4) Abban az esetben, ha kennel nem létesíthető, a mozgástér biztosítása érdekében 
minimum 4 méter huzalhoz csatlakozó, legalább 2 méteres lánccal lehet az ebet kikötni. 
(5) Bekerített ingatlanon, eb szabadon csak úgy tartható, hogy onnan az eb sem a 
szomszédos ingatlanokra, sem a közterületre ne juthasson át. 
(6) A bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. 
(7) A megkötött vagy tartósan elzárt eb napi sétáltatásáról az állattartó, tulajdonos köteles 
gondoskodni. 
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(8) Támadó, kiszámíthatatlan természetű ebet kiszabadulását megakadályozó, mások testi 
épségét nem veszélyeztető módon kell tartani, és a telek, a ház (lakás) bejáratán a harapós 
kutyára utaló figyelmeztető táblát szembetűnő módon el kell helyezni. Az eb által okozott 
károkért, sérülésekért az állattartó, tulajdonos tartozik felelősséggel. 
(9) Ebet többlakásos lakóépület folyosóján, lépcsőházában csak szájkosárral ellátva rövid 
pórázon szabad vezetni. 
(10) Az állattartó, tulajdonos köteles gondoskodni arról, hogy a közterületet az állat ne 
szennyezze. Az eb által okozott szennyeződést az állattartó, tulajdonos köteles 
haladéktalanul eltávolítani. 
(11) Kutyát – vakvezető, mozgáskorlátozottat segítő kutya kivételével – 
a) vendéglátó egységbe, 
b) közterületen fekvő játszótérre, 
c) iskolába, 
d) óvodába, 
e) kulturális, szociális és egészségügyi intézménybe, 
f) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe bevinni, illetve beengedni tilos. 
6. § (1) A gazdátlan kóbor ebet a gyepmester befogja és elszállítja a gyepmesteri telepre, 
ahol az állatot 14 napig őrzi. 
(2) Az így befogott ebet az állattartó, tulajdonos a fenti időponton belül, az oltási igazolás 
bemutatásával, a tartási költségek megtérítése mellett kiválthatja. A 14 napon túl ki nem 
váltott gazdátlan eb értékesíthető, elajándékozható vagy elaltatható. 
7. § (1) Többlakásos épületekben lakásonként legfeljebb két macska tartható és ezek 
szaporulata 3 hónapos korig. 
(2) Tilos a többlakásos lakóház közös használatban álló helyiségeiben macskát tartani.  
A macska által a közös használatú helyiségekben okozott szennyeződést a macska 
tulajdonosa, tartója köteles eltakarítani. 
(3) A macskatartást korlátozni, illetve megtiltani a jegyzőnek van hatásköre az 
állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén. 
(245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. §. (1) alapján) 
(4) Az állattartásból eredő szomszédjogi viták esetén a jegyző a birtokháborítás Ptk. által 
rendezett szabályai szerint jár el.  
 

6. A nem gazdasági céllal tartott haszonállat tartásának kiegészítő szabályai 
 

8. § (1) Minden állattartó, tulajdonos köteles gondoskodni arról, hogy az állattartás 
következtében mások jogai és érdekei sérelmet ne szenvedjenek, különös tekintettel a 
zajterhelésre, a levegő és a talaj, a felszíni és a felszín alatti vizek szennyezésére, valamint 
a káros rovarok, rágcsálók szaporodására. 
(2) Az állatok elhelyezésére szolgáló létesítményeket- az állatvédelmi előírásoknak 
megfelelően- könnyen tisztítható, csúszás- és hézagmentes, a tartott állat fajának megfelelő 
burkolattal kell ellátni. Ezeket szükség szerint, de legalább hetente ki kell takarítani. Az 
állattartó köteles az állat tartására szolgáló építményt rendszeresen fertőtleníteni, az ott 
található kártékony állatokat irtani, a légytelenítésről folyamatosan gondoskodni. 
(3) A keletkezett trágya kezelése, ártalmatlanítása tekintetében az e rendelet 3. § (2)-(3) 
bekezdésében meghatározottak szerint kell eljárni. 
9. § A község közterületein a nem gazdasági céllal tartott haszonállatok elhelyezése, 
legeltetése, szabadon engedése tilos. 
10. § Szálastakarmányt telekhatáron belül csak tűzrendészeti szabályok betartásával lehet 
tárolni. 
 

7. Az állattartók közreműködési kötelezettsége 
 

11. § Ha az állattartó,tulajdonos nem kívánja tovább tartani a kedvtelésből tartott állatát, úgy 
köteles annak megfelelő elhelyezéséről gondoskodni, és annak érdekében az állat számára 
új állattartó felkutatásában közreműködni, továbbá az állattartó, tulajdonos köteles megtenni 
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mindent annak érdekében, hogy az állat a lehető legrövidebb időn belül új gazdához 
kerüljön. 

8. Eljárási szabályok 
 

12. § (1) E rendelet alkalmazása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai az irányadóak. 
(2) Az állatok tartására vonatkozó rendelkezések megszegése esetén, továbbá közérdekből 
az állattartást a rendeletben szabályozottakhoz képest is korlátozni lehet. A rendelkezések 
súlyos, vagy ismételt megszegése esetén az állattartás jogát meg lehet vonni. 
 

III. Fejezet 
Záró rendelkezések 

 
13. § (1) Az állattartó, tulajdonos az állattartást – ha azt e rendelet szerinti tiltott helyen vagy 
meg nem engedett módon, illetve mértékben folytatja – köteles e rendelet hatályba lépésétől 
számított 3 hónapon belül azt megszüntetni vagy az előírt módon- illetve előírt mértékben 
folytatni. 
(2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és 
forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet, az Állategészségügyi Szabályzat 
kiadásáról szóló 41/1997.(V.28.) FM rendelet, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 
1998. évi XXVIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek vonatkozó rendelkezései az 
irányadóak. 
14. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 

Maksa Mátyás                                                Nagy Lászlóné 
polgármester                                                              m.b. jegyző 

 
 
Kihirdetve: 2016. év április hó 6. nap 
 
 

Nagy Lászlóné 
   m.b. jegyző 

 
 
 
 

VIII. NAPIREND 
 

 Ebrendészi feladatok ellátására új szerződés kötése 
 

/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. / 
 
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester 
 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Sipos József ebrendész 2016. március 8-án azonnali hatállyal felmondta az Ecséd Községi 
Önkormányzattal kötött szerződést. Folytattam tárgyalásokat és egy jászberényi alapítvány 
vállalta ezt a feladatot. A feladat ellátásának díja a 2016. évi költségvetésbe betervezésre 
került, így az többletköltséggel nem jár. Az alapítvány nem járult hozzá a telefonszámának 
nyilvánosságához, így a kérelmek nálam fognak befutni és én fogom továbbítani az 
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alapítvány felé a panaszokat. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, aki 
egyetért azzal, hogy a polgármester kössön szerződést egy új szolgáltatóval, az 
kézfeltartással szavazzon! 
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 
  Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  133/2016. /IV.5./ határozata 
 

Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a település 
közigazgatási területén történő ebrendészi feladatok ellátására egy új 
szolgáltatóval köt szerződést. 

 
Felhatalmazza Maksa Mátyás polgármestert, hogy 2016. április hótól, 
határozatlan időre ebrendészi feladatok ellátásáról szóló szerződést kösse 
meg az új szolgáltatóval. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 

 
 
 
 

IX. NAPIREND 
 

 Önkormányzati ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos 
kérelmek megtárgyalása 
 

/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. / 
 
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester 
 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Két kérelem van Önök előtt. Tájékoztatom a testületet, hogy Ágoston Ádám kérelmet nyújtott 
be az Ecséd, Szabadság utca 74. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan 
bérbevételére. A testülettől kapott felhatalmazás alapján a fenti lakóépületet kérelmező 
részére határozott időre 2016. december 31-ig bérbe adtam. Van-e ezzel kapcsolatban 
kérdés? Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy az Ecséd, Szabadság utca 74. szám 
alatti ingatlant határozott időre bérbe adjuk Ágoston Ádámnak, az kézfeltartással szavazzon! 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 
  Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  134/2016. /IV.5./ határozata 
 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Ecséd, 
Szabadság utca 74. szám alatti 68 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonban 
lévő ingatlanát 416 Ft/m2/hó megfizetése mellett határozott időre, 2016. 
február 23. naptól 2016. december 31. napig bérbe adja Ágoston Ádám 
Ecséd, Táncsics Mihály utca 72. szám alatti lakosnak. 

 
Határidő: értelem szerint 
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Felelős: polgármester 
 
 

Maksa Mátyás polgármester: 
A másik kérelmező Nagy István Zakariás Ecséd, Táncsics Mihály utca 24. szám alatti lakos, 
aki az Ecséd, Akácfa utca 123. szám alatt lévő önkormányzati ingatlanba szeretne lakást 
bérelni. Jelenleg azonban az önkormányzatnak nincs üres lakóingatlana, ezért javaslom a 
kérelem elutasítását. van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, aki egyetért a 
kérelem elutasításával, az kézfelemeléssel szavazzon! 

 
 

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 
  Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  135/2016. /IV.5./ határozata 

 
 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Nagy 
István Zakariás Ecséd, Táncsics M. utca 24. szám alatti lakos kérelmét 
elutasítja.  
Felhatalmazza Maksa Mátyás polgármestert, hogy Ecséd Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének döntését a kérelmezővel közölje. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 

 
 
 

X. NAPIREND 
 

 Az ecsédi sportpálya és sportöltöző használatba adásának 
megtárgyalása 
 

/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. / 
 
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester 
 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Az Ecsédi Sport Klub kérelmet nyújtott be a bajnokság előtt két héttel az ecsédi sportpálya 
és sportöltöző használatára. Az elnök úrral közöltem, hogy a használatbavételi kérelem 
elbírálása testületi hatáskör és a következő testületi ülés április 5-én lesz és a használatba 
adásról érdemben csak ekkor tud dönteni a testület. Szóban azonban engedélyt adtam a 
testület döntéséig a sportpálya és sportöltöző használatára. Ennek ellenére az elnök úr 
tárgyalt Szűcsi község polgármesterével, hogy ott tartanák az edzéseket. Javaslom, hogy a 
képviselő-testület adja használatba a fentiekben kért ingatlanokat a 2016. évre az Ecsédi 
Sportklub részére. 
 
Maksa László Győző képviselő: 
Az elnök úrtól ez úgy jött le, hogy a polgármester úrtól nemleges választ kapott, és ezért 
beszélt Szűcsi község polgármesterével. 
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Maksa Mátyás polgármester: 
A sport elnök már a polgárőröket is kikezdte. A hazugságokból nem lehet megélni, be kell 
tartani az együttélés szabályait. Van-e még valakinek kérdése? Amennyiben nincs, aki, 
tudomásul veszi a döntést, mely szerint Maksa Mátyás polgármester használatba adta az 
ecsédi sportpályát és sportöltözőt a 2016. évre az Ecsédi Sportklub részére az 
kézfeltartással szavazzon! 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 
  Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  136/2016. /IV.5./ határozata 
 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, és helyt 
ad annak a döntésnek, mely szerint Maksa Mátyás polgármester 
térítésmentesen használatba adta az ecsédi sportpályát és sportöltözőt a 
2016. évre az Ecsédi Sportklub részére. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 

 
 
 

XI. NAPIREND 
 

 A Telenor Magyarország Zrt-vel kötött bérleti szerződés 
módosításának megtárgyalása 
 

/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. / 
 
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester 
 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Az önkormányzatnak élő szerződése van a Telenor Magyarország Zrt-vel. A Zrt. kéri a bérleti 
szerződés meghosszabbítását 2023. június 30-ig. Javaslom a módosítás elfogadását. Van-e 
ezzel kapcsolatban kérdés? 
 
Maksa László Győző képviselő: 
Akkor, ha jól értettem itt csak a határidőben van változás? 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Igen, csak a határidő változik a szerződés többi része alapjaiban marad. Van-e még ezzel 
kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, aki elfogadja azt, hogy az önkormányzat a Telenor 
Magyarország Zrt-vel kötött bérleti szerződést módosítja a bérlet fenntartási idejét illetően, 
mely szerint a bérlet fenntartásának módosított határnapja 2023. június 30., és felhatalmazza 
a polgármestert a szerződés aláírására, az kézfeltartással szavazzon! 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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  Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  137/2016. /IV.5./ határozata 

 
 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Telenor 
Magyarország Zrt.-vel kötött bérleti szerződést módosítja, a bérlet 
fenntartásának határnapja: 2023. június 30. 
Felhatalmazza Maksa Mátyás polgármestert a bérleti szerződés 2. számú 
módosításának aláírására. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 

 
 
 

XII. NAPIREND 
 

 Az ukrajnai Visk nagyközség támogatása 
 

/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. / 
 
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester 
 
 

Maksa Mátyás polgármester: 
A februári testületi ülésen a képviselő-testület úgy határozott, hogy egy ukrajnai magyar lakta 
települést támogat 200.000 Ft erejéig tartós élelmiszer formájában. Megtörtént a 
kapcsolatfelvétel Visk polgármesterével Hajovics Jaroszlavval, aki elmondta, hogy a határon 
tartós élelmiszer kiléptetése nehézségekbe ütközik, fennáll az elkobzás veszélye. A 
támogatás pénzbeli formában valósult meg, ezért szükséges a határozat visszavonása és új 
határozat meghozatala. A támogatás átadása átvételi elismervénnyel történt, mely 
fényképpel is dokumentálva lett. A látogatásról készült fotók az ecsed.hu honlapon 
megtekinthetőek. A településen igen nagy a szegénység, nagyon nehezen élnek ott az 
emberek. A közösségi élet azonban csodálatos náluk. Van-e ezzel kapcsolatban valakinek 
kérdése? Amennyiben nincs, aki elfogadja a 67/2016.(II.2.) határozat visszavonását az 
kézfeltartással szavazzon! 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 
  Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  138/2016. /IV.5./ határozata 
 
 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy hatályon 
kívül helyezi a 67/2016. (II.2.) számú önkormányzati határozatát az ukrajnai 
Visk magyar lakta település támogatásáról. 
 

 
Maksa Mátyás polgármester: 
Aki tudomásul veszi, és helyt ad, hogy Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
ukrajnai Visk magyarlakta település számára 200 000 Ft, azaz kettőszázezer forint értékben 
egyszeri, pénzbeli támogatást nyújtson, az kézfeltartással szavazzon! 
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A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 
  Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  139/2016. /IV.5./ határozata 
 
 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ukrajnai 
Visk magyarlakta település számára 200 000 Ft, azaz kettőszázezer forint 
pénzbeli támogatást nyújt. 
 
 
 
XIII. NAPIREND 
 

 Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Kft. kérelmének a megtárgyalása 

 
/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. / 

 
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester 

 
 

Maksa Mátyás polgármester: 
Ecséd Községi Önkormányzatnak a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban 100.000,-Ft üzletrész 
tulajdona van. A jegyzett tőkét a Társaság fel akarja emelni 200.000 Ft-ra. A Társaság 
jegyzett tőkeemelésének igényét nem tartom megalapozottnak, ezért javaslom annak 
elutasítását. Van-e más javaslat? Amennyiben nincs, aki az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot elfogadja az kézfeltartással szavazzon! 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 
  Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  140/2016. /IV.5./ határozata 
 
 

Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete a jegyzett tőkeemelésről úgy dönt, 
hogy: 

 nem támogatja a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban:Társaság) 
jegyzett tőkéjének 200 000 Ft, azaz kettőszázezer forint pénzbeni hozzájárulással 
történő megemelését. 

 nem támogatja, hogy a Társaság tagjai hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a 
korlátolt felelősségű társaságba, a jegyzett tőkeemelés folytán Kál Nagyközségi 
Önkormányzat és Nagyút Községi Önkormányzata üzletrész tulajdonosként, mint 
tagként belépjenek, akként, hogy a felemelt jegyzett tőkét az új tag önkormányzatok 
a felemelt jegyzett tőkét befizessék a társaság elkülönített bankszámlájára. 

 a 200 000 Ft-tal felemelni kívánt törzsbetéthez igazodó üzletrészre vonatkozó 
tulajdonosi jogok gyakorlására a Ptk. 3:199. § (1) bekezdésére is tekintettel Ecséd 
Községi Önkormányzat elsőbbségi jogával nem kíván élni. 
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Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza Maksa Mátyás 
polgármestert, hogy a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén 
nemmel szavazzon a Társaság jegyzett tőkéjének 200 000 Ft-tal, azaz kettőszázezer 
forinttal pénzbeli hozzájárulással történő felemelésére. Felhatalmazza továbbá arra, 
hogy a Társaság soron következő taggyűlésén Ecséd Községi Önkormányzatot, mint 
tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat jelen képviselő-testületi 
határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 
 

Maksa Mátyás polgármester: 
A Társaság a soron következő ülésen a székhelyét át kívánja helyezni a 3000 Hatvan, 
054/14 hrsz. alá, valamint telephelyet kíván létesíteni a Hatvan, 054/13 hrsz. és a Hatvan, 
Szepesi Béla utca 2. szám alatt, és fióktelepet szándékozik létesíteni Kál, 029/26 hrsz. és 
Jászfényszaru 05/147 hrsz. alatt. Javaslom a székhely áthelyezés, telephely létesés, 
valamint Jászfényszaru tekintetében fióktelep létesítés támogatását. Kál tekintetében viszont 
a fióktelep létesítésének elutasítását javaslom. Van-e más javaslat? Amennyiben nincs, aki 
az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja az kézfeltartással szavazzon! 
 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 
  Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  141/2016. /IV.5./ határozata 
 

Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, támogatja, hogy Hatvan és 
Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) soron következő taggyűlésén: 
 

 székhelyét a jelenlegi székhely (3000 hatvan, Tarjáni út 3.) egyidejű törlése mellett 
3000 Hatvan, hrsz. 054/14. szám alá helyezze át, 

 telephelyet létesítsen a 3000 Hatvan hrsz. 054/13 és a 3000 Hatvan, Szepesi Béla 
utca 2. szám alatt  

 valamint fióktelepet létesítsen az 5126 Jászfényszaru 05/147 hrsz. alatt. 
 

Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság 
székhelyét, telephelyét, fióktelepét a társasági szerződésben és a cégkivonaton 
feltüntethesse. 
Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete nem támogatja, hogy a Társaság 
fióktelepet létesítsen 3350 Kál, 029/26 hrsz. alatt. 

 
Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza Maksa Mátyás 
polgármestert, a Társaság soron következő taggyűlésén Ecséd Községi 
Önkormányzatot, mint tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat jelen 
képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
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Maksa Mátyás polgármester: 
A Társaság módosítani akarja a társasági szerződését, tekintettel a jegyzett tőkeemelésre, a 
székhely áthelyezésre, a telephely kialakításra, valamint a fióktelep létesítésre. Ugyanakkor 
a tagsági szerződés módosítása nem lényeges. Javaslom a társasági szerződés 
módosításának elutasítását. Van-e más javaslat? Amennyiben nincs, aki az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot elfogadja az kézfeltartással szavazzon! 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 
  Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  142/2016. /IV.5./ határozata 
 
 

Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, nem támogatja a Hatvan 
és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) társasági szerződésének 
módosítását. 

 
Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza Maksa Mátyás 
polgármestert, hogy a Társaság soron következő taggyűlésén nemmel szavazzon a 
Társaság társasági szerződésének módosításáról. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 
 

Maksa Mátyás polgármester: 
A jövőben az állam kívánja kialakítani a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos 
tervét, meghatározni a minimális hulladékgazdálkodási közszolgáltatási színvonalat 
területenként, a szolgáltatási díjakat, ellátni továbbá a központi koordinációs feladatokat, a 
díjbeszedést és a kintlévőségek kezelését. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogok és 
feladatok továbbra is megmaradnak. 
Erre tekintettel szükséges határozni abban a kérdésben, hogy a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság belépjen-e részvényesként a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelői Zártkörűen Működő Részvénytársaságba. 
Javaslom a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelői Zártkörűen Működő Részvénytársaságba részvényesként történő 
belépésének támogatását. Van-e más javaslat? Amennyiben nincs, aki az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot elfogadja az kézfeltartással szavazzon! 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 
 
  Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  143/2016. /IV.5./ határozata 
 

 
Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, támogatja a Hatvan 
és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
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Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság), a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelői Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságba részvényesként történő belépését.  

 
Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza Maksa Mátyás 
polgármestert, hogy a Társaság soron következő taggyűlésén jelen határozatnak 
megfelelően gyakorolja szavazati jogát. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 
 
 

XIV. NAPIREND 
 

 Pályázat benyújtásának megtárgyalása műfüves pálya építése 
tárgyában 

 
/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. / 
 
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester 
 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Az MLSZ pályaépítési programjának keretén belül pályázat formájában lehetőség nyílik az 
Önkormányzatoknak 20x40 méteres műfüves pálya építésére. A beruházás költségéből az 
MLSZ 70%-ot vállal a TAO forrásból a fennmaradó 30%-ot az önkormányzatnak kell vállalni. 
A sport klub vezetőjét is kérdeztem erről, választ nem kaptam, de ettől függetlenül a 
regisztrációt már benyújtottam. Javaslom, pályázzuk meg, de csak akkor, ha az önrészt is 
meg tudjuk pályázni hozzá. Van-e valakinek hozzászólása? 
 
Maksa László Győző képviselő: 
Az önkormányzat egyedül is benyújthatja a pályázatot, de ha a sport klubbal együtt nyújtja 
be, akkor nagyobb az esély. Esetlegesen van már róla elképzelés, hogy hová kerülne a 
pálya? Ez a beruházás 32 millió forint. Ebből az önerő 9 millió forint. A területet előre el kell 
készíteni. Az infrastrukturát is biztosítani kell. Én két-három napon belül megállapodást tudok 
eszközölni, a sport klub vezetőjével. 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Most állást kell foglalni, hogy induljunk-e vagy sem. A sport klub elnökétől nem érkezett 
válasz, ez egy szigorú elszámolású projekt, melyet az elnök úrnak kell vinni. Ez a sport 
klubnak óriási felelősség. Mi van, ha nem tudnak elszámolni, itt be kell tudni mutatni a 
terveket, elszámolást, zárszámadást. Ezt most a sport klub vezetőjéről nem tudom 
elképzelni, hogy végre tudná hajtani. Én támogatom, de ezek után ilyen sportvezetéssel nem 
biztos, hogy tudunk pályázni. A vezetőségben nincs meg az erő. Ez egy utófinanszírozott 
pályázat lenne. Az elnök úr most sem jelent meg. 
 
 
Maksa László Győző képviselő: 
Nem fontos az önkormányzattal együtt pályázni. Az MLSZ számol el. Nekünk csak a 30%-os 
önerőt kell biztosítani. Jelenleg is van a sport klubnak TAO-s lehívása, a Bosch is 
bejelentkezett, aki pótolja majd ezt az összeget. Az elszámolás olyan elektronikai rendszeren 
megy keresztül ahol háromszor is ellenőrzik. Én javasolnám, hogy ebben vegyünk részt. De 
a helyszínt is ki kell jelölni erre. 
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Maksa Mátyás polgármester: 
A vizesblokk és az öltözők megépítése is milliókba kerül, nem beszélve a fenntartás 
költségeiről mely évi 5-6 millió forint is lehet. Ezzel az elnökséggel nem szeretnék belevágni. 
Nagyon kellene, de nagyon sok fontos dolog van még ezen kívül. Szerintem nem kellene 
ebbe belevágni, inkább a tornaterem építését kellene meggyorsítani. Az iskolaudvaron az 
aszfalt is igen rossz állapotban van, arra is ráférne egy felújítás. 
 
Skrabák Lajos Zoltán alpolgármester: 
Valóban volt említés már az aszfaltozásról, de azt az alapítvány nem tudja felvállalni. Az 
igazi megoldás valóban a tornaterem lenne. Így el lehetne vetni a műfüves pálya tervét. Én is 
azt mondom, hogy egy sport vezetőnek illik jóban lenni a főszponzorral. Igen is az elnök úr 
jöjjön ide és mondja el az elképzeléseit. Ezt a viszonyt rendezni kellene. Ahhoz, hogy 
működni tudjanak, pénz kell, de ehhez le kellene küzdeni az ellenségeskedést. 
 
Ludányi Csaba képviselő: 
A műfüves pálya és a sportcsarnok ezek szép tervek, de ezeket fenn is kell tartani. Én azt 
javaslom, inkább a sportcsarnok felé kellene menni, mert azt jobban ki tudnánk használni. 
 
Maksa László Győző képviselő: 
Igazából a pályaépítésnél dekorpán borítással számolunk, így a kézilabda gondok is 
megoldódnának. Igen ez egy lehetőség. Hatvanban és Lőrinciben van ilyen pálya már. Két 
hétre előre kell időpontot kérni. Öt év alatt megtérülne, mert ki lehet adni. A Bozsik program 
is igen jól működik, jelenleg a hatvani műfüves pályán vannak az edzések. Ha az MLSZ 
igennel válaszol, az májusra megérkezik. Magán tőkét is be lehetne vonni az önerőhöz. 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Csak tornateremről beszélünk és nem sportcsarnokról. Én abban bízom, amit látok. Talán 
ebben a ciklusban meg lesz a tornaterem. A működtetése nálunk fog maradni. Az 
iskolaudvar aszfaltozása is igen fontos feladat lenne. Én nem tudom miért nem jó a rendes 
füves pálya azon is lehet játszani. Akkor feltenném szavazásra, hogy induljunk-e a 
pályázaton? Aki egyetért azzal, hogy pályázzunk műfüves pálya építésére, az kézfeltartással 
szavazzon! 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen és 1 nem szavazattal a következő határozatot 
hozta: 
 
 
  Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  144/2016. /IV.5./ határozata 

 
 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy nem 
kíván pályázatot benyújtani műfüves pálya építésére. 
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XV. NAPIREND 
 

 Ecséd Községi Önkormányzat Közbeszerzési szabályzatának 
és 2016. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása 

 
/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. / 
 
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester 
 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
A megváltozott közbeszerzési törvény miatt szükséges Ecséd Községi Önkormányzat 
Közbeszerzési Szabályzatát hatályon kívül helyezni, és az új törvényi feltételeknek megfelelő 
szabályzatot elfogadni. Az új szabályzatot szakember készítette, mely mindenben megfelel 
az új törvényi rendelkezéseknek. Külön kell elfogadni a Közbeszerzési szabályzatot és a 
2016. évi Közbeszerzés tervet. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, aki 
elfogadja Ecséd Község Közbeszerzési Szabályzatát, az kézfeltartással szavazzon! 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
 
  Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  145/2016. /IV.5./ határozata 

 
 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Ecséd 
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 148/2015. (IV. 14.) számú 
határozatával elfogadott Ecséd Községi Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzatát hatályon kívül helyezi, és az új Ecséd Községi Önkormányzat 
Közbeszerzési Szabályzatát jóváhagyja. 
 
Felhatalmazza Maksa Mátyás polgármestert, hogy a szabályzat hatályon kívüli 
helyezését végrehajtsa, valamint az Ecséd Községi Önkormányzat 
Közbeszerzési Szabályzatát 2016. április 6-ai határnappal kiadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 
 

Maksa Mátyás polgármester: 
Aki elfogadja, Ecséd Községi Önkormányzat 2016. évi Közbeszerzési Tervét, az 
kézfeltartással szavazzon! 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 
  Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  146/2016. /IV.5./ határozata 

 
 
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ecséd Községi 
Önkormányzat 2016. évi Közbeszerzési Tervét elfogadja. 
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XVI. NAPIREND 
 

 Ecséd Községi Önkormányzat 2016. évi Munkatervének 
módosítása 
 

/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. / 
 
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester 
 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Lakossági kérelmek figyelembe vételével került sor a munkaterv módosítására. Május 1-jére 
tervezett főzőverseny kikerülne a munkatervből. Ezen a hétvégén lesznek a középiskolai 
ballagások, valamint egyházi ünnep keretében az elsőáldozás is, mely igen sok embert érint. 
Ezért javaslom a munkaterv módosítását. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben 
nincs, aki egyetért azzal, hogy Ecséd Községi Önkormányzat 2016. évi Munkatervéből a 
2016. május 1-jére tervezett főzőverseny kikerüljön az kézfeltartással szavazzon! 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 
  Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  147/2016. /IV.5./ határozata 
 
 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Ecséd 
Községi Önkormányzat 2016. évi Munkatervét módosítja oly módon, hogy törli 
annak tartalmából a 2016. május 1-jére tervezett főzőversenyt. 
 
Felhatalmazza Maksa Mátyás polgármestert, hogy végrehajtsa a jelen 
határozatban foglaltakat. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
XVII. NAPIREND 
 

 Ecsédi Gyöngyszem Óvoda óvodavezetői munkakör 
betöltésére pályázat kiírásának megtárgyalása 

 
/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. / 
 
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester 
 
 

Maksa Mátyás polgármester: 
Szükségessé vált az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda óvodavezetői munkakörének ellátására 
pályázat kiírása. Ez egy kötelező feladat. Öt évre szólna a kinevezés. A pályázat kiírását az 
tette szükségessé, hogy Hegedűs Csabánét a képviselő-testület 2016. augusztus 31-ig bízta 
meg az óvodavezetői feladatok ellátásával. Van-e a pályázat kiírásával kapcsolatban 
valakinek kérdése? Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy az Ecsédi Gyöngyszem 
Óvoda óvodavezetői állására pályázatot írjon ki az önkormányzat, az kézfeltartással 
szavazzon!  
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A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 
  Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  148/2016. /IV.5./ határozata 
 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
pályázatot ír ki az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda (3013 Ecséd, Akácfa út 131.) 
óvodavezetői munkakör ellátására. 

 
Felhatalmazza Maksa Mátyás polgármestert a pályáztatás lebonyolítására. 

 
 
  Határidő: azonnal 
  Felelős. polgármester 

 
 
 
XVIII. NAPIREND 
 

 Indítványok, bejelentések 
 

 Péter József Népművészeti Alapítvány kérelmének a 
megtárgyalása 

 
 

/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. / 
 

Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester 
 
 

Maksa Mátyás polgármester: 
Maksáné Nagy Katalin Alapítványi Elnök jelezte nem tud itt lenni a képviselő-testületi ülésen, 
ezért Maksa László Győző képviselő urat hatalmazza fel, hogy terjessze elő kérelmüket a 
testületnek. 
 
Maksa László Győző képviselő: 
Az Alapítvány kérelmet nyújtott be az Akácfa utca 123. szám alatti ingatlan kertjének 
megosztására. A kérelem után van egy vázrajz, ami a terület megosztást vázolja fel. Abban 
kellett gondolkozni, hogy a bejáratot az Akácfa utcáról kell megoldani. A telket sajnos most 
nem tudjuk az Akácfa utcáról megközelíteni. A vázrajz az egy tömeg vázrajz. A tetőtér 
beépíthető, statikus megnézte.  Az épületben elől színház terem a tetőtérben pedig oktató 
termek lennének. Ha a bejárat megoldódna, akkor a parkolás is megoldódna a bejárat 
mellett. Ha nem lesz meg a 14 m, akkor nem tudjuk a bejáratot biztosítani. 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
A rendezési terv szerint beépíthető. A bejárathoz két telek megosztását kell eszközölni. Én 
támogatom, hogy adjuk oda a területet az alapítványnak. Nekem csak az Orvosi Rendelőnél 
az 5 éves fenntartással vannak aggályaim. Nem tudni, hogy adnak-e engedélyt a telek 
megosztásra. Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményüket, és 
tegyenek javaslatot az ügyre vonatkozóan. 
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Maksa László Győző képviselő: 
Meg lehet kérdezni az építésügyi hatóságot a telek megosztásról. A tervek a jelenlegi 
rendezési tervnek megfelelően készültek. Építési engedélyezési kötelezettség sem kell már 
talán hozzá, de ezt még majd megvizsgáljuk. 
 
Skrabák Lajos Zoltán alpolgármester: 
Én támogatnám a bejáratot. 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Több kérdés is felmerül itt. Mint ahogy említettem, az Orvosi Rendelő felújításánál 5 éves 
fenntartási kötelezettséget vállaltunk, amit be kell tartani, ezen belül kiemelt fontosságú a 
környezeti fenntarthatóság, a zöld felület biztosítása, a zajszűrés, stb. Másrészt a 
kérelemben szereplő ingatlan szomszédságában lévő ház támasszal ellátott, amelyet 
biztosítani kell. Arról nem esett szó a Péter József Népművészeti Alapítvány 
előterjesztésében, hogy ezt a támaszt hogyan tudja megoldani. Harmadsorban az Alapítvány 
birtokában lévő ingatlan lakóházként szerepel az ingatlan-nyilvántartási, és más 
bejegyzésekben. Megtörtént-e az ingatlan átminősítése, hiszen itt egy közösségi tér 
létrehozásáról van szó, melyhez egész más funkciók tartoznak, mint a lakóházhoz. Ezen 
kérdéseket is át kell gondolni. Nem kaptunk tájékoztatást e tekintetben. Bíztam abban, hogy 
a képviselő-testület tagjai átgondolják az anyag láttán, ezeket a kérdéseket, és javaslatot 
tesznek, vagy elmondják véleményüket. Úgy látom, sajnos nem vállalkoznak erre, és ismét 
nekem kell javaslatot tenni. Van előttünk egy kérelem, amelyben a telekmegosztási 
költségeket az Alapítvány vállalná. A bejáratot egyenesen lekerítve tudnám támogatni. Van-e 
még ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, először felteszem szavazásra az 
előterjesztésben szereplő kérelmet. Aki egyetért azzal, hogy a 963. hrsz. alatt lévő 2747,5 m2 
nagyságú telekrészt a képviselő-testület rendelkezésre bocsássa a Kacus Közösségi Ház 
megvalósításához, az kézfeltartással szavazzon! 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 1 igen és 6 nem szavazattal a következő határozatot 
hozta: 
 
 
  Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  149/2016. /IV.5./ határozata 
 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Péter 
József Népművészeti Alapítvány az Ecséd Községi Önkormányzat tulajdonát 
képező 963. hrsz. (természetben az Ecséd, Akácfa utca 123. szám) alatt lévő 
ingatlan kertjének telekmegosztási kérelmét nem támogatja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a határozatba foglalt döntés közlésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

Maksa Mátyás polgármester: 
Aki egyetért azzal, hogy az Ecséd Községi Önkormányzat Ecséd 963. hrsz-ú ingatlan egy 
részét térítésmentesen biztosítsa a Péter József Népművészeti Alapítványnak, mely 
ténylegesen az Ecséd 967. hrsz-ú út egyenes meghosszabbításával jön létre, az 
kézfeltartással szavazzon!  
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A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen és 1 nem szavazattal a következő határozatot 
hozta: 
 
 
  Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  150/2016. /IV.5./ határozata 
 

 
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Ecséd 
963. hrsz-ú ingatlan egy részét út funkcióra térítésmentesen biztosítja a Péter 
József Népművészeti Alapítványnak. Ez az útszakasz ténylegesen a 967. 
hrsz-ú út meghosszabbításával jön létre. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a határozatba foglalt döntés közlésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

 Almodent Fogorvosi Szolgáltató Bt. rendelési időre vonatkozó 
bejelentése 

 
 

/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. / 
 

Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester 
 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Dr. Almási Antónia fogszakorvos megbízási szerződésben közölt fogászati rendelési idejét 
megváltoztatja az alábbiak szerint: hétfő-szerda 12.30-tól – 18.30-ig. Kedd, csütörtök, péntek 
7.30-tól – 13.30 óráig. Csütörtök iskolafogászat. Kéri a rendelési idő megváltoztatásának 
tudomásul vételét. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, tudomásul veszi a 
rendelési idő módosítását, az kézfeltartással szavazzon! 
 
Ecséd Községi Önkormányzat jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal tudomásul veszi az 
Almodent Fogászati Bt. által bejelentett fogászati rendelési idő megváltozását. 
 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Van-e még valakinek kérdése? Amennyiben nincs, a nyílt ülést bezárom, és a rendkívüli 
települési támogatás iránti kérelmek elbírálására zárt ülést rendelek el. 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

 Maksa Mátyás                                                                            Nagy Lászlóné 
            polgármester                                                                            megbízott jegyző 

 


