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Ecséd Községi Önkormányzat 
Képviselö-testület 

 
 2015. november 17-i  

 
nyílt ülés Jegyzökönyve 

 
Határozat száma Határozat tárgya 
222 /2015. (XI.17.) Napirend 

223/2015. (XI.17.) 2016. évi költségvetés tervezése 

224/2015. (XI.17.) Temetőben a temetési helyek és az újraváltás díjai 2016. évben 

225/2015. (XI.17.) Önkormányzati ingatlanok bérleti díjai 2016.01.01-től 

226/2015. (XI.17.) Közterület használati díjak 2016.01.01-től 

227/2015. (XI.17.) Ecséd Községi Önkormányzat 2016. évi munkaterve 

228/2015. (XI.17.) Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Kft. gazdasági és pénzügyi beszámolójának az 
elfogadása 

229/2015. (XI.17.) Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Kft. új telephely létesítéséhez hozzájárulás 

230/2015. (XI.17.) Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Kft. fióktelep létesítésének támogatása 

231/2015. (XI.17.)  Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Kft. üzletrésszel kapcsolatos döntés 

232/2015. (XI.17.) Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Kft. egységes szerkezetű Társasági 
Szerződésének elfogadása    

233/2015. (XI.17.) Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Kft. és a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulással megkötendő 
vagyonkezelési szerződés 

234/2015. (XI.17.) Ecséd Községi Önkormányzat 2016. évi Belső ellenőrzési tervének 
elfogadása 

235/2015. (XI.17.) Molnár Sándor beadványának megtárgyalása 

236/2015. (XI.17.) Önkormányzati lakások bérbeadása 

 

 

Rendelet száma Rendelet tárgya 
19/2015. (XI.18.) A helyi népszavazáshoz szükséges választópolgárok számáról 

20/2015. (XI.18.) A közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás 
rendjéről 

21/2015. (XI.18.) A hivatali helyiségen kívüli és belüli, valamint a hivatali munkaidőben 
és hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események 
engedélyezésének szabályairól és díjairól 

22/2015. (XI.18.) A helyi adókról 

23/2015. (XI.18.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 10/2015. 
(IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Jegyzőkönyv 
 

 
Készült Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 17-én 9.00 
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 képviselők. 
 
Polgármesteri Hivatal részéről: Kovácsné Hegedűs Klára jegyző,  

 
Jegyzőkönyvvezető:   Tóth Lászlóné 

 
Meghívottak: 

Nagy Lászlóné Ecsédi Gyöngyszem Óvoda vezetője 

 
Maksa Mátyás polgármester: 

Köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, mert a megválasztott 7 fő képviselőből 6 fő képviselő jelen van, így azt 
megnyitja. Egy képviselő Maksa Tamás jelezte távolmaradását. Megkérdezi van-e valakinek 
a napirenddel kapcsolatban kérdése amennyiben nincs, kéri a napirend elfogadását. 
 
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 
  Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  222/2015. /XI.17./ határozata 

 
A képviselő-testület a 2015. november 17-i ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
1./ A 2016. évi költségvetés tervezéséhez javaslat tétele 
     Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
 
2./ A helyi népszavazáshoz szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet tervezet  
     megtárgyalása 
     Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
 
3./ A közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló rendelet 
     tervezet megtárgyalása 
     Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
 
4./ A hivatali helyiségen belüli és kívüli, valamint a hivatali munkaidőben és hivatali  
     munkaidőn kívül történő anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és  
     díjairól szóló rendelet tervezet megtárgyalása 
     Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
 
5./ A helyi adókról szóló rendelet tervezet megtárgyalása 
    Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
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6./ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 10/2015. (IV.15.) önkormányzati  
     rendelet módosításának megtárgyalása 
     Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
 
7./ A temetőben a temetési helyek, illetőleg az újraváltás díjainak felülvizsgálata 
     Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
 
8./ A lakás és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálata 
     Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
 
9./ A közterület használati díjak felülvizsgálata 
      Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
 
10./ Ecséd Községi Önkormányzat 2016. évi munkatervének megtárgyalása 
       Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
 
11./ Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Kft.  
     társasági szerződésének megtárgyalása 
     Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
 
12./Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Kft.  
     vagyonkezelési szerződésének megtárgyalása 
     Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
 
13./ Molnár Pékség kérelme 
       Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
 
14./ Egyebek 
 

 

 
I. NAPIREND 

- A 2016. évi költségvetés tervezéséhez javaslat tétele  
 

/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. Előzetesen tárgyalta a Pénzügyi 
Bizottság /  
 
Előadó: Maksa Mátyás polgármester 

 

 
Maksa Mátyás polgármester: 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és úgy döntött, hogy a 2016. évi költségvetésben 
kiadások a 2015. évi szinten legyenek betervezve. Vannak kötelező bérfejlesztések, amiket 
figyelembe kell venni. A bérterheket a minimálbér nagyban fogja majd befolyásolni. Az 
önkormányzat dolgozóinak a 60%-a minimálbért kap. A fűtésnél egy 20-30%-os 
megtakarítással lehet számolni a felújításoknak köszönhetően. Az öt energiát betervezzük a  
2015. évi szinten, a bérek meg adottak. Ha nem lesznek sarok számok a januári ülés 
tervezett időpontjáig, akkor ezt az ülést elhalasztjuk, és csak februárban tartunk ülést. 
Van-e valakinek javaslata a költségvetés tervezéshez? Amennyiben nincs, aki egyetért 
azzal, hogy a 2016. évi költségvetésben a kiadások a 2015. évi szinten legyenek betervezve, 
az kézfenntartással szavazzon! 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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  Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  223/2015. /XI.17./ határozata 

 
 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi 
költségvetésben a kiadások a 2015. évi szinten kerüljenek betervezésre a 
dologi kiadásoknál. 

 
  Határidő: értelem szerint 
                       Felelős: polgármester 
 
 
 

II. NAPIREND 

- A helyi népszavazáshoz szükséges választópolgárok számáról szóló 
rendelet tervezet megtárgyalása 
 

/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. Előkészítette a jegyző. / 
 
Előadó: Maksa Mátyás polgármester 

 

 
Maksa Mátyás polgármester: 

A jegyző elkészítette a rendelet tervezetet, melyben a népszavazáshoz szükséges létszámot 
a település választópolgárai 25%-ának megfelelő számú választópolgárban határozta meg. 
Ez azt jelenti, hogy kb. 700 fő aláírása kell ahhoz, hogy helyi népszavazást 
kezdeményezzenek. Van-e ezzel kapcsolatban valakinek hozzászólása? 
 
Maksa László Győző képviselő: 

Igazából a törvény a népi kezdeményezést törölte, én hiányolom a hatástanulmányt. 
Mostantól csak népszavazásra lehet aláírást gyűjteni. Úgy látom, hogy a legmagasabb 
létszámot a 25%-ot választottuk. 
 
Kovácsné Hegedűs Klára jegyző: 

A népi kezdeményezés valóban kikerült, ez törvényi szinten van szabályozva. Az 
arányszámok vonatkozásában megnéztem több település rendeletét nagyobb számban 25% 
volt. A rendelet megalkotása törvényi szinten szabályozott ezért is nincs szükség a 
hatástanulmányra. 
 
Maksa Mátyás polgármester: 

Van-e még a rendelet tervezettel kapcsolatban valakinek hozzászólása? Amennyiben nincs 
aki elfogadja a helyi népszavazáshoz szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet 
tervezetet az kézfenntartással szavazzon! 
 
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal Ecséd Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének a helyi népszavazáshoz szükséges választópolgárok számáról szóló 
19/2015. (XI.18.) számú önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
 

 
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2015. (XI.18.) önkormányzati rendelete 
a helyi népszavazáshoz szükséges választópolgárok számáról 
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Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében 
és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a 
népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ Helyi népszavazást a település választópolgárai 25 %-ának megfelelő számú 

választópolgár kezdeményezhet. 

2.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti az Ecsédi Önkormányzatnak a helyi népszavazásról és népi 
kezdeményezésről szóló 16/2004. (IV. 9.)  rendelete. 
 
 

Maksa Mátyás                                                                 Kovácsné Hegedűs Klára 

  polgármester                                                                                jegyző 
   
 
 
 
Kihirdetve:  2015.  év  november hó 18  nap 
 
 
                              Kovácsné Hegedűs Klára 
                                          jegyző 

 
 
 
 

III. NAPIREND 
 

- A közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről 
szóló rendelet tervezet megtárgyalása 
 

/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. Előkészítette a jegyző. / 
 
Előadó: Maksa Mátyás polgármester 

 
 
Maksa Mátyás polgármester: 

Létrehozásra került az új központi címregiszter melynek a mi hatályos közterületek 
elnevezéséről szóló rendeletünk nem felel meg. Ezért ezt a rendeletet hatályon kívül kell 
helyezni és az új jogszabálynak megfelelő rendelet megalkotására kell, hogy sor kerüljön. 
Van-e a rendelet tervezettel kapcsolatban valakinek kérdése? Amennyiben nincs aki 
elfogadja a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 
önkormányzati rendelet tervezetet az kézfenntartással szavazzon! 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal Ecséd Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás 
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rendjéről szóló 20/2015. (XI.18.) számú önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint fogadja 
el:              

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2015 (XI.18.) önkormányzati rendelete  

a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)-
(2) bekezdéseiben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 51.§ (5) bekezdésében, valamint a 143.§ (3) bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről az alábbi 

rendeletet alkotja: 

I. fejezet 

   Általános rendelkezések 

1. A rendelet célja 
1. § E rendelet célja, hogy a közterület elnevezése Ecséd község közterületeit pontosan 
megjelölje, azonosítsa, a tájékozódás céljára szolgáljon és a közterületek elnevezésére, 

azok megváltoztatására vonatkozó szabályokat egységes rendbe foglalja. 

2.  A rendelet hatálya 

2. § A rendelet tárgyi hatálya Ecséd község közigazgatási területén lévő közterületekre és 

ingatlanokra, személyi hatálya azok tulajdonosaira (használóra, kezelőire) terjed ki. 

3. Értelmező rendelkezések 

3.§ E rendelet alkalmazásában: 

a) címadat: a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) 
Kormányrendelet (a továbbiakban: KR.) 5.§ (1) bekezdésében felsorolt elemek és az 5. § 
(2) bekezdésében felsorolt adatok összessége, 

b) címkezelés: címelemek és cím képzése, a központi címregiszterben új cím 
keletkeztetése, meglévő cím módosítása vagy törlése, 

c) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 2. § 13. pontjában meghatározott terület, valamint a közforgalom elől el nem zár 
magánút; 

d) közterületjelleg: a KR. 1.§ 8. pontjában meghatározott jelleg, mely a közterületnévhez 
kapcsolódik; 

e) közterületnév: A KR. 1.§ 9. pontjában meghatározott név, azaz a magyarországi 
hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendelet 
szerinti közterületnév és a tanya neve a közterületjelleg nélkül; 

f) településrész-név (helységrész-név): a KR. 1.§ 16. pontjában meghatározott név; 
g) házszám: a KR. 1. § 7. pontjában meghatározott megjelölés, azaz a telek egyedi 

azonosítására szolgáló megjelölés; 
h) társasház: a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 56.§ 1. pontjában 

meghatározott épület; 
i) önálló rendeltetési egység: a KR. 1.§ 11. pontjában meghatározott helyiség vagy 

helyiségcsoport; 
j) magánút: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47.§ 7. pontjában 

meghatározott magánterület. 
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II. fejezet 

A közterület elnevezés szabályai 

4. Általános szabályok 

4.§ (1) Ecséd község közigazgatási területén minden belterületi és külterületi lakott helyeken 

a közterületet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(a továbbiakban: Mötv.) 14/A.§ (1) bekezdése szerint el kell nevezni. 

 

 (2) Új közterület kialakítása után, közterületként való bejegyzését követően egy éven belül 
meg kell állapítani a közterület nevét. 

(3) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön elnevezési       
eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel. 

 (4) A belterületi és külterületi ingatlanok címeit a KR. 2. §-a szerint kell megállapítani. 
 
 (5) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön eljárás nélkül 

a már elnevezett közterület nevét veszi fel. 
 
(6) A közterületnévhez a KR. 1. melléklete szerinti közterületjelleg kapcsolódik. 

5.§ (1) Közterület elnevezésekor és az elnevezés megváltoztatásakor különös figyelemmel 
kell lenni a lakosság élő névhasználatára, a magyar nyelv követelményeire, az 
egyszerűségre és arra, hogy a név a többitől írásban is, hangzásában is jól 
megkülönböztethető legyen. 

(2)Közterület élő személyről nem nevezhető el. 

(3) Közterület elnevezésekor és az elnevezés megváltoztatásakor alkalmazni kell a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14.§ (2)-(3) 

bekezdéseiben foglaltakat. 

(4)A közterület elnevezésekor és az elnevezés megváltoztatásakor névazonosság nem 

állhat elő. 

(5) Közterület elnevezését kezdeményezhetik: a polgármester, az önkormányzati képviselők, 
és Ecséd községben lakóhellyel rendelkező állampolgárok legalább tíz főből álló csoportja, 
akik az indítvány benyújtásának időpontjában az érintett közterületen bejelentett lakó- vagy 

tartózkodási hellyel rendelkeznek. 

5. Hatásköri és eljárási szabályok 

6.§ (1) A közterület elnevezése és az elnevezés megváltoztatása a Képviselő-testület 
hatáskörébe tartozik. Az elnevezésről a Képviselő-testület határozattal dönt. A képviselő-
testületi döntéssel kapcsolatos előkészítési és végrehajtási feladatokat a polgármester végzi 

el. 

(2)Ha a közterület elnevezésének megváltoztatását az érintett lakosság kezdeményezi, 
akkor az adott közterületen lakók véleményét ki kell kérni. A lakosság véleménynyilvánítása 
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e rendelet 10. §-a alapján történik, azonban a lakosság véleményének a Képviselő-testület 

döntésére nincs kötelező ereje. 

(3)Nem lakossági kezdeményezés esetében a Képviselő-testület kikérheti a közterület 
elnevezésével, megváltoztatásával érintett lakosság véleményét, azonban a lakosság 
véleményének a Képviselő-testület döntésére nincsen kötelező ereje. 

7.§ (1) A közterületnév megállapításáról, illetőleg megváltoztatásáról szóló határozatban a 

Képviselő-testület köteles rendelkezni arról, hogy az új, illetőleg megváltozott közterületnév 
mely időponttól lép hatályba. A határozatban rendelkeznie kell az utcanév-táblák 

elhelyezésének határidejéről. 

(2) A Képviselő-testület döntéséről az Ecsédi Polgármesteri Hivatal 30 napon belül köteles 
értesíteni mindazokat, akiket a döntés érint, első sorban a tulajdonosokat (lista szerint, 

ingatlanonként 1 személyt), hatóságokat, közműszolgáltatókat. 

6. Közterületnév táblák 

8.§ (1) A közterület nevét a tájékozódást jól segítő közterületi névtáblán kell feltüntetni. 

(2)A névtáblán fel kell tüntetni a közterület – címnyilvántartás szerinti – pontos nevét, 

rövidítés nélkül. 

(3)A névtáblát az utca kezdetén és a végén, útkereszteződésnél a saroktelkek mindkét 
oldalán el kell helyezni, továbbá egy oldalról betorkolló utca tengelyében az átellenes oldalon 
is fel kell szerelni. 

(4)Az utcanév-táblák elkészíttetése, elhelyezése, karbantartása és szükség szerinti pótlása 

az Ecséd Községi Önkormányzat feladata. 

(5)A névtáblát épületen, építményen, kerítésen, támfalon vagy ezek hiányában más célra 

szolgáló oszlopon, illetve külön tartószerkezeten, jól látható helyen kell elhelyezni. 

(6)A műemlék jellegű, illetve helyi védelem alatt lévő területeken a tábla elhelyezése során a 
külön jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni. 

(7)Növényzetre utcanév-táblát elhelyezni tilos. 

(8)Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) a névtábla elhelyezését és az ezzel 
kapcsolatos munkálatokat köteles tűrni. A tábla kihelyezéséről az ingatlan tulajdonosát 
(kezelőjét, használóját) a kihelyezésért felelős szerv a kihelyezés előtt 15 nappal köteles 

értesíteni. 

9.§ A megváltozott közterületnevek tábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében az 
elnevezéstől számított két évig eredeti helyükön kell hagyni és piros színű, átlós áthúzással 

kell ellátni. Az új névtáblát az áthúzott régi tábla mellé vagy alá kell felszerelni. 

7. A lakosság vélemény-nyilvánításának rendjére vonatkozó szabályok 

10.§ (1) A lakosság véleményének kikérésében, azok összesítésében, a Képviselő-testület 

döntésének előkészítésében az Ecsédi Polgármesteri Hivatal működik közre. 
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(2) A lakosság a Képviselő-testülethez a véleményét, kérelmét, javaslatát postai és 

elektronikus úton egyaránt benyújthatja. 

(3) Az érintett lakosság véleményének kikérése esetén az Ecséd Községi Önkormányzat 
hirdetményt tesz közzé saját honlapján, illetőleg hirdetőtábláján a tervezett névváltozásról, 
amelyre a helyi érdekeltségű civil szervezetek, illetve bármely helyi lakos észrevételt tehet. 

III. fejezet 

 Az ingatlanok számozásának szabályai 
 

8. Általános szabályok 

 
11.§ (1)A névvel ellátott közterületeken a címképzést a KR. 11-20. §-ai szerint kell elvégezni. 

 
(2)Teljesen vagy részben már beépített területen a házszámozás a kialakult állapothoz 
igazodik.  
 
(3) Az újonnan kialakuló közterületeknél a házszámok a környező közterületek kialakult    
állapot  figyelembe vételével állapíthatók meg.  
 
(4)Ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént, de telekmegosztás révén új 
ingatlan ékelődik be, akkor a meglévő ingatlan számozása változatlan marad, az új ingatlan 
pedig peres házszámozást kap. 
 
(5)Saroktelken lévő ingatlan csak egy közterületről számozható, függetlenül attól, hogy az 
ingatlan hány közterület felől közelíthető meg. 
 
(6) A már megállapított házszám megváltoztatására csak indokolt esetben és oly módon 
kerülhet sor, hogy az minél kevesebb érintett címének megváltoztatásával járjon. 
 

9. Házszámtáblák, címmegállapítás 

12.§ (1) Az Ecsédi Polgármesteri Hivatal jegyzője, mint a KR. 4.§ (1) bekezdése szerint 

címképzésért felelős szerv, köteles a házszámozást felülvizsgálni és az esetleg szükséges 
változtatásokat elvégezni, ha valamelyik közterület neve megváltozik, vagy azt közterület-
szabályozás érinti, vagy ha ezt a kialakult házszámozás rendezése indokolja. 

(2) Az épületek házszámait az ingatlanok tulajdonosai (kezelői) kötelesek saját költségükön 
a közterületről jól látható módon (táblán vagy más módon) feltüntetni. Az utcanév házankénti 

feltüntetése nem kötelező. 

10. Házszámváltozás 

13.§ (1) A házszámok megváltoztatása hivatalból vagy kérelemre történhet. Kérelmet az 

nyújthat be, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik. 

(2) Az ingatlan házszámának megváltoztatása különösen akkor indokolt, ha 
a. az ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel az ingatlan házszáma, csak a 

helyrajzi száma, 
b. a közterületen több ingatlan azonos házszámmal szerepel az ingatlan-

nyilvántartásban, 
c. az ingatlan házszáma téves, 
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d. az ingatlan megosztására vagy egyesítésére kerül sor. 

(3) Ha a közterületen több ingatlan azonos házszámmal rendelkezik, vagy az ingatlanok 
számozása hibás, illetve új házszám kerül megállapításra, akkor az érintett 
ingatlanokat a legkisebb érdeksérelemmel járó módon kell átszámozni. 

(4) Ha a több önálló rendeltetési egységet magába foglaló ingatlan, az azon belül lévő 
egységek házszáma hibás, követhetetlen, illetve a beazonosítás körülményes, akkor az 
átszámozást a legkisebb érdeksérelemmel járó módon kell elvégezni. 

IV. fejezet 

11. Egyéb rendelkezések 

14.§ (1) Közterületi névtáblát a kezelő hozzájárulása nélkül eltávolítani, megrongálni, 

eltakarni, vagy bármely más módon a tájékoztató jellegét megszüntetni tilos. 

(2)  E rendelet alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások 
tényállásait külön önkormányzati rendelet állapítja meg. 

 

V. fejezet 

12. Záró rendelkezések 

15.§ (1) A rendelet 2015. december 1. napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek 
elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 8/2014. (VIII.27.) 

önkormányzati rendelete. 

 

Maksa Mátyás                    Kovácsné Hegedűs Klára 
polgármester                  jegyző 
 
 
 
Z Á R A D É K :  

 
A rendeletet 2015. november 18. napján kihirdettem. 
 
 
         
                                                                                                         Kovácsné Hegedűs Klára 
 jegyző 
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IV. NAPIREND 
 

- A hivatali helyiségen belüli és kívüli, valamint a hivatali munkaidőben és 
hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események 
engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló rendelet tervezet 
megtárgyalása 
 

/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. Előkészítette a jegyző. / 
 
Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
A jelenleg hatályos rendeletünk felülvizsgálatára, módosítására annak megalkotása óta eltelt 
időben nem került sor, ezért annak felülvizsgálata időszerűvé vált, különösen a díjak 
tekintetében. A rendelt rendelkezik az anyakönyvvezetőnek adható 1 nap szabadnapról is. 
Még nincs pontosítva, de elképzelhető, hogy ez a feladat is átkerül majd a járáshoz 2016. 
július 1-től. Van-e a rendelet tervezettel kapcsolatban valakinek kérdése? Amennyiben nincs 
aki elfogadja a hivatali helyiségen belüli és kívüli, valamint a hivatali munkaidőben és hivatali 
munkaidőn kívül történő anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól 
szóló rendelet tervezetet az kézfenntartással szavazzon! 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal Ecséd Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének a hivatali helyiségen belüli és kívüli, valamint a hivatali munkaidőben 

és hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól 
és díjairól szóló 21/2015. (XI.18.) számú önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint 
fogadja el:              

 
 
 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
21/2015. (XI.18.) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen belüli és kívüli, valamint a hivatali munkaidőben és hivatali 
munkaidőn kívül történő anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és 

díjairól 

 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye (2011. 
április 25.) 32. cikk (1) - (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az 
anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján a következőket rendeli el. 

 

                                                        I. fejezet 
                                            Általános rendelkezések 

1. A rendelet hatálya 

                                                        

1.§ A rendelet hatálya Ecséd község közigazgatási területén történő házasságkötési eljárás, 
valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének eljárása (a továbbiakban: anyakönyvi 
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esemény) kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre, valamint az 
Ecsédi Polgármesteri Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal) közszolgálati jogviszonnyal 

rendelkező anyakönyvvezetőkre terjed ki. 

2. Értelmező rendelkezések 

2.§ E rendelet alkalmazásában: 
a) anyakönyvi esemény: házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése. 
b) hivatali munkaidő: Ecsédi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában 
meghatározott munkaidő, 
c) hivatali helyiség: Ecséd Községi Önkormányzat Nagyterme (Ecséd, Szabadság utca 139. 
szám). 
d) ünnepi szertartás: anyakönyvi eseményen az anyakönyvezető által tartott ünnepi beszéd, 
gyűrűcsere, zeneszolgáltatás, közös gyertyagyújtás vagy homokszertartás, szülőköszöntés, 
pezsgős koccintás. 
 

II. fejezet 

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi 

esemény engedélyezésének szabályai 

3. Általános szabályok 

 3.§ Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli 
megkötésének engedélyezése iránti kérelmet, valamint a hivatali munkaidőn kívüli 
rendezvényen anyakönyvvezető közreműködésének engedélyezésére irányuló kérelmet 
mely a rendelet 1. és 2. számú mellékletei képezik, az anyakönyvvezetőnél kell benyújtani, 

melyet a jegyző engedélyez. 

4.§ (1) Az anyakönyvvezető a hivatali helyiségen kívül, a hivatali helyiségben valamint a 
hivatali munkaidőn belül és kívül történő anyakönyvi esemény megtartásáért a házasulók és 
a leendő bejegyzett élettársak az 5. §-ban meghatározott díjat kötelesek fizetni, kivéve, ha a 

hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményre rendkívüli körülmény miatt kerül sor 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül, ha valamelyik fél 
mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota vagy kora miatt különös erőfeszítés lenne 
számára a hivatali helyiségben való megjelenés. 

 

4. Az anyakönyvi események díjai 

5.§ (1) Az anyakönyvvezető hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő 

anyakönyvi eseményen való közreműködéséért 25 000 Ft díjat kell fizetni. 

(2) Az anyakönyvvezető hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőben történő 

anyakönyvi eseményen való közreműködéséért 20 000 Ft díjat kell fizetni. 

(3) Az anyakönyvvezető hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseményen való 

közreműködéséért a hivatali helyiségben, 10 000 Ft díjat kell fizetni.  
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(4) Az anyakönyvvezető hivatali munkaidőben történő anyakönyvi eseményen való 
közreműködéséért a hivatali helyiségben, 8 000 Ft díjat kell fizetni. 

(5) A szolgáltatás díját a házasságkötés előtt 15 nappal kell az Ecséd Községi 
Önkormányzat 62100157-18000005 számú költségvetési elszámolási számlájára befizetni. 

(6) Amennyiben a házasságkötésre nem kerül sor, a befizetett szolgáltatási díjat a 
kérelmezők írásbeli kérelmére az Önkormányzat akkor fizeti vissza, ha a házasságkötés 

lemondására, a tervezett időpontot megelőzően legalább 5 nappal korábban sor kerül. 

6.§ Az anyakönyvi eseményen közreműködő anyakönyvvezetőt a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott szabadidő illeti meg. 

 

III. fejezet 

Záró rendelkezések 

 7.§ (1) Jelen önkormányzati rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a 

rendelet hatályba lépését követően keletkező anyakönyvi eseményekre kell alkalmazni. 

(2) Hatályát veszti Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a családi 

események szolgáltatási díjairól szóló 1/2011. /I.27./ önkormányzati rendelete.  

 

 Maksa Mátyás                                                                       Kovácsné Hegedűs Klára 
            polgármester                                                                                       jegyző 
 
 
 
 
Záradék: 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) 
bekezdése alapján a rendelet 2015. év  november hó 18. napján kihirdetésre került. 
 
 
 
 
                                                                                                          Kovácsné Hegedűs Klára 
                                                                                                                         jegyző 
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1. számú melléklet a 21/2015. (XI.18.) sz. önkormányzati rendelethez 

 
Házasságkötés hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli létesítése iránti 

kérelem 
(az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 

törvényerejű rendelet 15/A.§ (3) bekezdése alapján) 
 

 
Alulírottak  ......................................  (menyasszony)  és  .....................................  (vőlegény)  
kérjük  Ecséd Község Jegyzőjét, hogy házasságunk alább említett helyszínen történő 
megkötését engedélyezni szíveskedjék.  
A menyasszony    neve:……………………………………………………………………………..             
lakcíme: ………………………………………………………………………………………………          
elérhetősége (telefon, e1mail) …………………………………………………………………….. 
A vőlegény neve: ……………………………………………………………………………………            
lakcíme: ………………………………………………………………………………………………          
elérhetősége (telefon, e1mail) …………………………………………………………………….. 
A házasságkötés időpontja: ..........év ......................hó ......nap (................) .......óra  
helyszíne: ……………………………………………………………………………………………         
A várható vendégek száma:  ……………………………………………………………………….          
 
Nyilatkozunk, hogy tudomásul vettük az alábbiakat: * 
 
Az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a házasságkötésnek a hivatali 
helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha a felek  
 

 a tanúk, – és ha szükséges – a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy jelenlétét 

biztosítják,  

 gondoskodnak a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének 

méltó keretéről,  

 gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való 

utazásáról, és  

 Egyidejűleg gondoskodnak az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvnek a 

házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helyszínére való 

szállításáról és a hivatali helyiségbe való biztonságos visszaszállításáról, valamint az 

anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének feltételeiről. 

 
Tudomásul vesszük, hogy az engedély megadása esetén a kérelmezőt az alábbi 
kötelezettségek terhelik: 
 
Az anyakönyvvezető által a _____/2015. (___.___.) számú önkormányzati rendeletben 
foglaltak alkalmazásával megállapított szolgáltatási díj megfizetése. 
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...................................................           .                                      ..........................................  
       menyasszony aláírása                                                                   vőlegény aláírása  
 
Kérelmünknek teljes egészében helyt adó döntés esetén fellebbezési jogunkról lemondunk, 
tudomásul véve azt a tájékoztatást, hogy a fellebbezési jogról való lemondás utólagosan 
nem vonható vissza.  
 
 
...................................................                                                     ..........................................  
    menyasszony aláírása                                                                       vőlegény aláírása 
 
 
* a megfelelő aláhúzandó 
 
 
A helyszínnel rendelkezni jogosult – az esemény lebonyolításához való előzetes – 
hozzájáruló nyilatkozata:  
 
Alulírott ..................................................... (a házasságkötés helyszínével rendelkezni 
jogosult neve) hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti időpontban a megjelölt helyszínen a 
házasságkötés lebonyolításra kerüljön. Nyilatkozom, hogy az eseményhez méltó keretek 
biztosítottak.  
A méltó keretek akkor adottak, ha a házasságkötés méltóságához illő helyiség, vagy 
szabadtéri helyszín előkészítése (különösen a díszítés, berendezés, megvilágítás, 
hangosítás, megfelelő számú férőhely, az esemény csapadéktól, széltől való védelme, a 
helyszín előzetes és utólagos takarítása, szabadtéri helyszínen a zöldterület, növényzet, 
virágok gondozottsága) biztosítottak.  
 
 
 
                                                                                     .....................................................  
                                                                        a házasságkötés helyszínével rendelkezni  
                                                                                      jogosult aláírása  
 
 
A Polgármesteri Hivatal tölti ki!  
 
A kérelem beérkezésének módja: ............................................... 
 
Időpontja: ..........év ................hó .......nap  
 
A kérelmet átvevő ügyintéző aláírása: ...................................................... 
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2. számú melléklet a 21/2015. (XI.18.) sz. önkormányzati rendelethez 

 
Kérelem hivatali munkaidőn kívüli családi rendezvényen anyakönyvezető 

közreműködésének engedélyezéséhez 

 
Alulírottak kérjük egyéb családi esemény hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezését, 
anyakönyvvezető közreműködését. 
 
                                                                                                     

Családi esemény 
megjelölése:    

 
______________________________________________________ 

Név:  

 
 
______________________________________________________ 

Lakcím: 

 
 
______________________________________________________ 

Kézbesítési cím: 
 

 
______________________________________________________ 

A munkaidőn kívül 
történő esemény 
tervezett időpont: 
 

201__. _______________hó ___ nap. ___________óra 

Várható vendégek 
száma 

 

 
Tudomásul vesszük, hogy az engedély megadása esetén a kérelmezőt az alábbi 
kötelezettségek terhelik: 
 
Az anyakönyvvezető által a 21/2015. (XI.18.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak 
alkalmazásával megállapított szolgáltatási díj megfizetése, 
 
 
Ecséd, ______ év ______________ hó ___ nap 
 
 
 
__________________________                                     __________________________ 
        aláírás                                                                                     aláírás 
 
 
A kérelem alapján fizetendő szolgáltatási díj: ………………………………Ft. 

 
 
                                                                                            __________________________ 
                                                                                            közreműködő anyakönyvvezető 
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Kérelmünknek teljes egészében helyt adó döntés esetén fellebbezési jogunkról lemondunk, 
tudomásul véve azt a tájékoztatást, hogy a fellebbezési jogról való lemondás utólagosan 
nem vonható vissza.  
 
...................................................                                                     ..........................................  
                aláírás                                                                                                aláírás 

V. NAPIREND 

- A helyi adókról szóló rendelet tervezet megtárgyalása 

/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. Előkészítette a jegyző. / 

Előadó: Maksa Mátyás polgármester 

Maksa Mátyás polgármester:  

Ez a rendeltünk is felülvizsgálatra került, a hatályos jogszabályoknak megfelelően lett 
módosítva. Javaslom, hogy az adó összegén és a kedvezményeken ne változtassunk. Van- 
a rendelet tervezettel kapcsolatban valakinek kérdése? Amennyiben nincs, aki elfogadja a 
helyi adókról szóló rendelet tervezetet, az kézfenntartással szavazzon! 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal Ecséd Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 22/2015. (XI.18.) számú önkormányzati 
rendeletét az alábbiak szerint fogadja el:              

 
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2015. (XI.18.) önkormányzati rendelete 
a helyi adókról 

 
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk 
(1) bekezdés h) pontjában, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

 
I. fejezet 

 
1. Általános rendelkezések 

 
1.§ A rendelet hatálya Ecséd község közigazgatási területére terjed ki. 

 

2.§ Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi helyi adónemeket vezeti be: 

a) magánszemélyek kommunális adója, 

b) idegenforgalmi adó, 

c) helyi iparűzési adó. 

 

3.§ E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
(továbbiakban: Htv.) és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: 
Art.) rendelkezései szerint kell eljárni. 

 

 
II. fejezet 

Bevezetett adónemek adózásával kapcsolatos szabályok 
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1.  Magánszemélyek kommunális adója 
 

4.§ (1) Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az ingatlan tulajdonosa.  Amennyiben 
az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezeti jog terheli, annak 
gyakorlására jogosult, az adó alanya. 

     (2) Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. 

     (3) Fizetési kötelezettség terheli a nem lakott ingatlanokat is. 

     (4) Az adó mértéke adótárgyanként: 8.000,- Ft/év. 

5.§ Az adóévben 70. életévüket betöltő adózók egy ingatlan után 5.000,-Ft/év adót kötelesek 

fizetni. A kedvezmény az adóalanyt egy adótárgy után illeti meg. 

2. Idegenforgalmi adó 

 

6.§ (1) Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az 

Önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. 

       (2) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. 

       (3) Az adó mértéke személyenként és éjszakánként 300,- Ft. 

       (4) Az adó beszedésére kötelezett szállásadó az általa beszedett adóról köteles az adó 
alapjának, összegének és a mentesség jogcímének megállapítására alkalmas nyilvántartást 
(vendégkönyvet) vezetni.  

 

3. Helyi iparűzési adó 

 

7.§ (1) A helyi iparűzési adó esetében az adó mértéke az állandó jelleggel végzett iparűzési 
tevékenység esetén az adóalap 2%-a. 

      (2) Az Önkormányzat illetékességi területén a székhellyel, telephellyel nem rendelkező 
vállalkozó, aki: 

       a) építőipari tevékenységet folytat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal 
végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 
napot, 

       b) bármely – a) pontba nem sorolható – tevékenységet végez, ha annak folytatásából 
bevételre tesz szert  

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után adófizetési kötelezettség terheli, 
melynek mértéke naptári naponként 3.420,- Ft. 

  
 

III. fejezet 
 

5. Záró rendelkezések 
 

8.§ (1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti az Ecsédi Önkormányzatnak a helyi adókról szóló 12/2009. (XII.10.) 
önkormányzati rendelete.  

 
 
 

 

Maksa Mátyás     Kovácsné Hegedűs Klára 
   polgármester                 jegyző 
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Kihirdettem:  2015 év   november   hó    18.    nap 
         
 
 

Kovácsné Hegedűs Klára 
          jegyző 

VI. NAPIREND 

- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 10/2015. (IV.15.) 

önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása 

/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. Előkészítette a jegyző. / 

Előadó: Maksa Mátyás polgármester 

Maksa Mátyás polgármester:     
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, mint az a képviselő-testület előtt ismert új 
szolgáltató a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Kft. végzi 2015. július 1-től. Ezzel egyidejűleg a szolgáltatás szabályai is 
megváltoztak, mely indokolta a rendelet módosítását. van-e ezzel kapcsolatban valakinek 
kérdése? Amennyiben nincs, aki elfogadja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
ellátásáról szóló 10/2015. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosítását az kézfenntartással 
szavazzon! 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal Ecséd Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 10/2015. 
(IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 23/2015. (XI.18.) számú önkormányzati 
rendeletét az alábbiak szerint fogadja el:              
 
 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (XI. 18.) 
önkormányzati rendelete 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátásáról szóló 10/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 
1.§ Az Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ellátásáról szóló 10/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
ÖR.) 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződés alapján a települési hulladékkezelési közszolgáltatást  
a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú  
Korlátolt Felelősségű Társaság (3000 Hatvan, Tarjáni u. 3., adószáma: 24183219-2-10, 
KÜJ:103 090 571; KTJ: 102 007 924, OHÜ azonosító:A-287/2014., KSH azonosító: 
24183219-3811-572-10; továbbiakban: közszolgáltató) kizárólagos jelleggel látja el.” 
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2.§ Az ÖR. 6.§ (2), (3) és (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Az ingatlanhasználó a hulladék gyűjtéséhez 60 literes és 120 literes kuka gyűjtőedényzet 
közül választhat.  A választott edényméretet a szolgáltatónál kell bejelenteni. A 
Közszolgáltató biztosítja továbbá az elkülönített gyűjtést is lehetővé tevő, megfelelő  jelzéssel 
ellátott edényt, vagy zsákot a szolgáltatást igénybe vevő számára. 

 
(3) A rendszeresített gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalomszerűen 
keletkezett hulladék gyűjtésére a közszolgáltató az ingatlanhasználó igénylése alapján, külön 
megállapodás szerint biztosít hulladékgyűjtő edényzetet. 

(4) A közszolgáltató a hulladék gyűjtésére és a további ártalmatlanítás céljából történő 
átadás helyére történő szállításra vonatkozó közszolgáltatást heti egy alkalommal, a szerdai 
napon 7.00 - 19.00 óra közötti időpontban végzi, a vegyes hulladéktól elkülönítetten 
gyűjtendő papír-, üveg-, műanyag-, és fémhulladékot minden hónap utolsó csütörtöki napján 

szállítja el.” 

3.§ Hatályát veszti az ÖR. 5.§ (2) bekezdése. 

4.§ (1) E rendelet 2015. december 1. napján lép hatályba és 2015. december 2.-án 

hatályát veszti. 
 

 
 

            Maksa Mátyás          Kovácsné Hegedűs Klára 
            polgármester                        jegyző 
 
 
Z Á R A D É K :  
 
A rendeletet 2015. november 18. napján kihirdettem. 
 
         

   Kovácsné Hegedűs Klára 
                                                                                                               jegyző 

 

 

VII. NAPIREND 

- A temetőben a temetési helyek, illetőleg az újraváltás díjainak 

felülvizsgálata 

/ Előzetesen tárgyalta a Pénzügyi Bizottság / 

Előadó: Maksa Mátyás polgármester 

Maksa Mátyás polgármester:    
A Pénzügyi Bizottság azt javasolta, hogy a díjakat az infláció mértékével emeljük meg. Én 
javasolnám a díjemelést. A sírhelyek áránál nincs meghatározva a mélyített sírhely, 
javasolnám, hogy ez kerüljön bele, és legyen külön 16.000,-Ft-os díja. 
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Skrabák Lajos Zoltán alpolgármester: 

Úgy gondolom ezt az élet hozta. Szerintem is be kellene vezetni. Az egyes díját kellene 20-
30%-kal megemelni. 
 
 
 
Maksa Mátyás polgármester:    

Van-e más javaslat? Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy a temetőkről és a 
temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 1. mellékletébe belekerüljön a mélyített sírhely 
és annak díja, valamint a mellékletben szereplő díjak az inflációval kerüljenek megemelésre 
2016. 01. 01-től, az kézfenntartással szavazzon! 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 
  Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  224/2015. /XI.17./ határozata 

 
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. 
évben, Ecséd Községi Önkormányzat Temetőkről és a temetkezésről szóló 
14/2004. (IV.9.) önkormányzati rendelet az 1. mellékletében szereplő díjtételek 
az infláció mértékével kerüljenek megemelésre.  

 
Az 1. melléklet I. pontja továbbiakban egészüljön ki a mélyített sírhelybe 
koporsó elhelyezésének díjával, melynek összegét 25 évre 16.000,-Ft-ban 
határozza meg képviselő-testület. 

 
Felkéri a jegyzőt a rendelet 1. számú mellékletének a fentiek szerinti 
módosítására. 

 
  Határidő: értelem szerint 
  Felelős: jegyző 

 

 

VIII. NAPIREND 

- A lakás és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérleti díjának 

felülvizsgálata 

 / Előzetesen tárgyalta a Pénzügyi Bizottság / 

Előadó: Maksa Mátyás polgármester 

Maksa Mátyás polgármester:      

A Telenor állmás bérleti díjáról már döntött a képviselő-testület. A Posta és a COOP 
szerződés szerinti összeggel vannak. Én javaslom, hogy a lakás és a nem lakás céljára 
szolgáló ingatlanok bérleti díját az inflációval növelt összegben állapítsuk meg. Van-e ezzel 
kapcsolatban kérdés, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja, hogy a lakás és nem lakás 
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céljára szolgáló ingatlanok bérleti díját 2016. 01.01-től az inflációval emelt összegben 
állapítsa meg a képviselő-testület, az kézfenntartással szavazzon.  
 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 
  Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  225/2015. /XI.17./ határozata 

 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. évben 
a lakás és nem lakás céljára szolgáló önkormányzati ingatlanok bérleti díjai az 
infláció mértékével kerüljenek megemelésre. 

  Határidő: értelem szerint        
  Felelős: polgármester 

 

IX. NAPIREND 

- A közterület használati díjak felülvizsgálata 

 / Előzetesen tárgyalta a Pénzügyi Bizottság / 

Előadó: Maksa Mátyás polgármester 

 

Maksa Mátyás polgármester:      

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és javasolta az infláció mértékével történő emelést. Van-
e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, javaslata? Amennyiben nincs, aki elfogadja, hogy a 
közterület használati díjak 2016. évben az inflációval emelt összegben legyenek 
megállapítva, az kézfenntartással szavazzon! 

 

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 
  Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  226/2015. /XI.17./ határozata 
 
 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. 
évben, Ecséd Községi Önkormányzat a közterületek használatáról szóló 
17/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet az 2. mellékletében szereplő 
díjtételek az infláció mértékével kerüljenek megemelésre.  

 
Felkéri a jegyzőt a rendelet 2. számú mellékletének a fentiek szerinti 
módosítására. 
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Határidő: értelem szerint        
 Felelős: jegyző 

   

 

X. NAPIREND 

- Ecséd Községi Önkormányzat 2016. évi munkatervének megtárgyalása 

 / Előterjesztés írásban csatolva a jegyzőkönyvhöz / 

Előadó: Maksa Mátyás polgármester 

 

Maksa Mátyás polgármester: 

A 2016. évi munkatervben nem változnának a testületi ülések napjai ugyanúgy keddi 
napokon lesz. Hat ülés, nyolc rendezvény van betervezve, és egy közmeghallgatás. Van-e a 
munkatervvel kapcsolatban valakinek kérdése, javaslata? Amennyiben nincs, aki elfogadja 
az előterjesztésben szereplő 2016. évi munkatervet, az kézfenntartással szavazzon! 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 
  Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  227/2015. /XI.17./ határozata 
 
 

Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete Ecséd Községi 
Önkormányzat 2016. évi munkatervét elfogadja. 

 
          Határidő: értelem szerint 
  Felelős: polgármester 
 
 
 

XI. NAPIREND 

- Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Kft. társasági szerződésének megtárgyalása 

 / Előterjesztés írásban csatolva a jegyzőkönyvhöz / 

Előadó: Maksa Mátyás polgármester 

 

Maksa Mátyás polgármester: 
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Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. elkészítette 
2015. szeptember 30. napjára a gazdasági, pénzügyi helyzetéről szóló beszámolóját. Erre 
tekintettel kérik Ecséd Községi Önkormányzatot, hogy szavazatával támogassa a 
beszámolót. Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése? Amennyiben nincs, kérem az 
előterjesztésbe szereplő határozati javaslat elfogadását! 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 
  Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  228/2015. /XI.17./ 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 a társaság 2015. szeptember 30. napjára elkészített 
gazdasági és pénzügyi beszámolójának az elfogadását  

 
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: azonnal 
                       Felelős: polgármester 
 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Az előterjesztésben szerepel, hogy a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodási Fejlesztése Társulás hulladékkezelő központot és hulladékudvart létesített 
Hatvanban, Kálban és Jászfényszarun. Mely telephelyek és fióktelepek létesítése a társasági 
szerződés módosítását igénylik. Erre kell egy határozatot elfogadni, hogy az Ecséd Községi 
Önkormányzat szavazatával támogatja ezen telephelyek, és fióktelepek társasági 
szerződésben történő feltüntetését. Ezt két határozatban kellene elfogadni. Van-e ezzel 
kapcsolatban valakinek kérdése? Amennyiben nincs, kérem az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatok elfogadását! 
 
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 
  Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  229/2015. /XI.17./ 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, hogy a társaság telephelyet létesítsen 

 
3000 Hatvan, 054/13 hrsz. alatt 
3000 Hatvan, 054/14 hrsz alatt 

 



307 

 

és a társaság a telephelyeit a társasági szerződésében és a cégkivonaton 
feltüntesse.  

 
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: azonnal 
                       Felelős: polgármester 
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  230/2015. /XI.17./ 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, hogy a társaság fióktelepet létesítsen  

 
3350 Kál, 029/26 hrsz.  
5126 Jászfényszaru 05/147 hrsz. alatt  

 
és a társaság a fióktelepeit a társasági szerződésében és a cégkivonaton 
feltüntesse.  

 
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: azonnal 
                       Felelős: polgármester 
 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Az előterjesztésben szintén szerepel a jegyzett tőke emeléssel kapcsolatos határozati 
javaslat. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, kérem az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat elfogadását! 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  231/2015. /XI.17./ határozata 
 
 
 

1. Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
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Felelősségű Társaságban 100.000,-Ft, azaz egyszázezer forint névértékű 

törzsbetéthez igazodó üzletrésszel rendelkező tagja akként határoz, hogy 

felhatalmazza Ecséd Községi  Önkormányzat Polgármesterét arra, hogy a nonprofit 

kft. soron következő taggyűlésén igennel szavazzon a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint 

pénzbeli hozzájárulással történő felemelésére az alábbiak szerint: 

 
A felemelt üzletrészre vonatkozóan a társaság tagjai nem kívánnak elsőbbségi 
jogukkal élni és a tőkeemelésben részt venni.  

 
2. A felemelt 100.000,-Ft törzsbetéthez igazodó üzletrészre vonatkozó tulajdonosi jogok 

gyakorlására a Ptk. 3:199.§ (1) bekezdésére is tekintettel Ecséd Községi 

Önkormányzat elsőbbségi jogával nem kíván élni. 

 
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság tagja szavazatával támogatja, hogy a társaság a tőkeemelés 
során a taggyűlés által kijelölt alábbi személye jogosult a vagyoni hozzájárulás 
szolgáltatására a tagok elsőbbségi jogával nem érintett 100.000,-Ft törzsbetéthez 
igazodó rész vonatkozásában: 

 
Hévízgyörk Község Önkormányzata – képviseli: Bazan Tibor polgármester, 

székhelye:  2192 Hévízgyörk, Kossuth L. utca 124. – 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer 
forint erejéig. 

 
3. Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaság tagja a nonprofit kft. taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy 

elhatározza a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság. jegyzett tőkéjének 100.000,- Ft 

pénzbeli hozzájárulással történő felemelését, mely készpénz befizetésével történik 

meg a társaság bankszámlájára a tőkeemlést elfogadó taggyűsléi határozatot követő 

20 napon belül.   

A társaság tagjai törzsbetétjüket hiánytalanul a társaság rendelkezésére 
bocsátották, így a törzstőke emelés törvényi feltétele megvalósult. A tagokat 

üzletrészük mellékszolgáltatásra nem kötelezi.  
 

4. A tőkeemelés következtében Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

25.000.000,-Ft, azaz Huszonötmillió forint összegű törzstőkéje 25.100.000,-Ft, azaz 

Huszonötmillió-egyszázezer forint összeg lesz. 

 
 

5. Ecséd Községi Önkormányzat, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja 

felhatalmazza Ecséd Községi Önkormányzat polgármesterét a társasági szerződést 
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módosító okirat aláírására, valamint a jegyzett tőke emelés következtében szükséges 

cégbírósági változásbejegyzési eljárásban szükséges okiratok aláírására.  

Ecséd Községi Önkormányzat, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) tagja úgy dönt, hogy felhatalmazza Ecséd Községi 
Önkormányzat Polgármesterét arra, hogy a nonprofit kft. soron következő 
megtartandó taggyűlésén igennel szavazzon társasági szerződés jelen határozati 
javaslat mellékletében foglaltak szerinti módosítására és a társasági szerződést 
módosító okiratot, a jegyzőkönyvet, valamint a változásbejegyzési eljárás során 
szükséges egyéb okiratokat aláírja. 
 

           Határidő: azonnal 
           Felelős: polgármester 

 
 
Maksa Mátyás polgármester: 

Szükséges még az egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés elfogadása is. Van-e 
ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, kérem az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadását! 
 
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  232/2015. /XI.17./ 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 igen szavazatával támogatja Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosítását jelen 
előterjesztés 2./számú mellékletétét képező társasági szerződést egységes 
szerkezetbe foglalt szövege szerint. 

 
Ecséd Községi Önkormányzat, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság tagja felhatalmazza Ecséd Községi Önkormányzat 
polgármesterét következtében szükséges cégbírósági változásbejegyzési 
eljárásban szükséges okiratok aláírására.  

 
                       Határidő: azonnal 
                       Felelős: polgármester 
 
 

XII. NAPIREND 
 
- Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Nonprofit Kft. Vagyonkezelési Szerződésének megtárgyalása 

  
/ Előterjesztés írásban csatolva a jegyzőkönyvhöz / 
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Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. és 
a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 
vagyonkezelési szerződést köt egymással. Ennek a szerződésnek az elfogadását is 
határozatban kell meghozni. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, kérem az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását! 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
   233/2015. /XI.17./ 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 jelen határozat 1./ 
számú melléklete szerint Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulással megkötendő 
vagyonkezelési szerződés szövegét. 

 
Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza 
Maksa Mátyás Urat, mint Ecséd Község Polgármesterét, hogy a 
Társulás Társulási Tanács tagjaként Ecséd Községi Önkormányzat 
képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen 
határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 

XIII. NAPIREND 
 

 Molnár Pékség kérelme 

 / Előterjesztés írásban csatolva a jegyzőkönyvhöz / 

Előadó: Maksa Mátyás polgármester 

Maksa Mátyás polgármester: 
Monár Úr beadványában kérte személyes meghallgatását, de még nem érkezett meg. 
Javaslom, térjünk át az egyebek napirendre és utoljára tárgyaljuk a kérelmet hátha addig 
megérkezik Molnár Úr. 
 
 

XIV. NAPIREND 
- Egyebek 

 



311 

 

1. 2016. éves költségvetési belső ellenőrzési terv megtárgyalása 

 / Előterjesztés írásban csatolva a jegyzőkönyvhöz. Előzetesen tárgyalta a Pénzügyi 
Bizottság. / 

Előadó: Maksa Mátyás polgármester 

Maksa Mátyás polgármester: 

A törvényi előírásoknak megfelelően az önkormányzatnak 2016. évben is kell belső ellenőrt 
foglalkoztatni. Ezt a feladatot az előző években az Audit-Consulting ’60 Kft. végezte. 
Javaslom, hogy a 2016. évben is ő lássa el ezt a feladatot.  A Kft. kapcsolattartója Novák 
Lajos. A kft. megküldte a 2016. évi belső ellenőrzési tervet és a megbízási szerződést. Van-e 
ezzel kapcsolatban valakinek kérdése? Amennyiben nincs, aki elfogadja, hogy a 2016. 
évben az Audit-Consulting ’60 Kft. lássa el a belső ellenőri feladatokat három tervezett 
ellenőrzéssel, az kézfenntartással szavazzon! 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  234/2015. /XI.17./ határozata 
 
 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízza 
az Audit-Consulting ’60 Kft-t (székhely: 3000 Hatvan, Zsilip utca 12.) 2016. 
01.01-től 2016.12.31-ig terjedő időszakra a belső ellenőrzési feladatok 
ellátásával. 

 
Az Audit-Consulting ’60 Kft. által készített 2016. évi Belső Ellenőrzési 
munkatervet 3 ellenőrzési feladattal jóváhagyja, és felhatalmazza a 
polgármestert a megbízási szerződés megkötésére. 

 
  Határidő: értelem szerint 
                       Felelős: polgármester 
 
 
 

2. Kristyán József Ecséd, Kossuth Lajos utca 200. szám alatti lakos szóban 
előterjesztett kérelme 
 

 
Kristyán József Ecséd, Kossuth Lajos utca 200. szám alatti lakos: 
Nem kaptuk meg az 1.600.000,-Ft-os segélyt. Most jelen esetben ez már 2.000.000,-Ft. Ezt 
az összeget kérjük az önkormányzattól. A lakástámogatást is kérjük pótlólag. A közmű 
díjakat is önöknek kellene fizetni, el vagyok maradva vele. Próbálják már ezt rendezni, 
nekem kell ez a 2 millió Ft. 
 
Maksa Mátyás polgármester: 

Kristyán Úr állítja, hogy Én tartozok neki ezzel az összeggel. És állítja, hogy ezt a törvény írja 
elő, és ez az összeg jár neki. Hiába mondom neki, hogy ilyen jogcímen nincs kifizetés, ezt ő 
nem akarja felfogni. Nem is adhatna be önálló indítványt, csak a gondnoka aláírásával 
tehetné ezt meg. Aki viszont nem jön el soha, nem tudok vele beszélni. A fenyegetéssel 
minden szinten elmegy. Csak települési támogatási kérelmet nyújthat be, ha ezt nem érti 
meg, akkor ki lehet fáradni. 
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Skrabák Lajos Zoltán alpolgármester: 

Szeretném megkérdezni, hogy mi alapján kéri ön a 2 millió Ft-ot. Az összes segély keretünk 
nincs ennyi. 
 
Maksa László Győző képviselő: 
Nekem az a javaslatom, hogy zárt ülésen tárgyaljuk ezt meg, majd utána nyilatkozzunk. 
 
Maksa Mátyás polgármester: 

Lehet ezt zárt ülésre tenni, de ezt a Kristyán Úr nem fogja elfogadni. Erről most kell dönteni, 
fel kell vállalni, hogy nem tudunk neki adni ekkora összeget. Én azt kérem, most foglaljunk 
abban állást, hogy adunk 2 millió Ft-ot vagy nem. 
 
Maksa László Győző képviselő: 

Én felvállalom az igent is meg a nemet is, de előbb szeretném jobban megismerni az ügyet. 
Énelőttem még ez az ügy nem volt. 
 
Maksa Mátyás polgármester: 

Az üléseken Ön is itt volt nem lett neki megszavazva. Akkor is el lett utasítva, hogy nem jár 
neki. Én nem tehetek róla, hogy ezt valaki nem fogja fel. 
 
Skrabák Lajos Zoltán alpolgármester: 

A költségvetés alapján nincs erre lehetőség. Az önkormányzat nem tud ilyen összeget 
kifizetni. A lehetőségekhez képest élelmiszer csomag formájában tudunk segíteni. 
 
Ludányi Csaba képviselő: 

Itt nincs pénz. Ez nem így működik. Ezt nem gondolod komolyan Józsi. Van, aki még azt a 
kis segítséget is tiszteli, amit kap. El kell menni, dolgozni, és akkor nem lesznek pénzügyi 
gondjaid. 
 
Kovácsné Hegedűs Klára jegyző: 

Az eljárási törvény szerint van lehetőség a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításra, ha 
az lehetetlen célra irányul illetve a kérelem hiányosságára - gondnok aláírása - való 
tekintettel megszüntethető az eljárás. A döntés ellen jogorvoslatnak van helye. 
 
Maksa Mátyás polgármester: 

Akar-e ezzel tovább foglakozni a testület vagy nyújtson be írásbeli kérelmet, és a képviselő-
testület majd eldönti, hogy nyílt vagy zárt ülésen kívánja megtárgyalni. Amennyiben nincs, a 
képviselő-testület úgy dönt, hogy nyújtsa be a gondnoka hozzájárulásával kérelmét, melyet a 
képviselő-testület érdembe el tud bírálni. 
 
 
 

3. Molnár Pékség kérelmének tárgyalása 

 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Molnár Úr kérelmében indítványozza a házaló árusok korlátozását illetve a betiltását. Ez 
képviselő-testületi hatáskör, hogy megszüntessük a mozgóárusítást. 
 
 
 
 
Maksa László Győző képviselő: 
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Azt szeretném megkérdezni, hogy igazából erre törvényi lehetőségünk van-e? én megértem 
a problémát, de a törvényi keretek között működő mozgóárusok ellen nem tehetünk semmit. 
A mozgóárusokra lehetne behajtási pénzt bevezetni, hátha akkor kevesebb lenne az árus. 
 
Kovácsné Hegedűs Klára jegyző: 

Nem csak kenyeret árulnak mozgó árusítás címszó alatt, hanem sok más terméket pl. tejet, 
gázpalackot is. Azt nem lehet, hogy kiválogatjuk, és az egyiknek engedjük a másiknak meg 
nem. Az idősöknek viszont jó ez a megoldás, mert házhoz viszik a termékeket. A 
mozgóárusoknak egyébként be kell jelenteniük tevékenységüket az önkormányzat felé. A 
mozgóárusoknak a helyi rendeletünk szerint közterület használati díjat kell fizetni, amit be is 
fizetnek.  
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Molnár Úrnak van gondja ezzel, de ha neki nem volt fontos, hogy itt legyen és elmondja a 
véleményét, akkor azt javasolom, a képviselő-testület ne hozzon olyan döntést, hogy a 
mozgóárusokat kitiltja a községből. Véleményem szerint a lakosságnak meg kell adni a 
lehetőséget arra, hogy megválassza kitől és mit vásárol. 
 
Ludányi Csaba képviselő: 

Ha több árus is érkezik más településekről, aki veszélyezteti az ellátást, akkor miért nem 
szállít ő is házhoz, lehet, hogy az idősek ezt is igényelnék. 
 
Maksa László Győző képviselő: 
Nem vette a fáradságot, hogy itt legyen, nem is kellene ezzel többet foglalkoznunk. Igazából 
minden olyan árus, aki törvényesen árul a településen ne legyen kitiltva. Csak azokat tiltsuk 
ki, akik a közterület használati díjat nem fizetik, és nincs érvényes engedélyük. 
 
Maksa Mátyás polgármester: 

Van-e még ezzel kapcsolatban valakinek kérdése?  Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, 
hogy a képviselő-testület jogszabályi rendelkezések hiányában, valamint a lakosság 
érdekeinek figyelembe vételével nem kívánja korlátozni a mozgóárusítást Ecséd község 
közigazgatási területén, az kézfenntartással szavazzon! 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  235/2015. /XI.17./ határozata 
 
 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Molnár Sándor egyéni 
vállalkozó beadványát megtárgyalta, és úgy dönt, hogy Ecséd Község 
közigazgatási területén belül a mozgóárusítást az erre vonatkozó jogszabályi 
rendelkezés hiányában, valamint a lakosság érdekeinek figyelembe vételével 
sem kitiltani sem pedig korlátozni nem kívánja.  
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Oszkó Roland és Oszkó Rolandné lakásigénylési kérelme 
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Maksa Mátyás polgármester: 
Oszkó Roland és Oszkó Rolandné Ecséd, Arany János utca 20. szám alatti lakosok 
lakásigénylési kérelmet nyújtottak be az önkormányzathoz. Jelenleg két üres lakásunk van a 
Szabadság utca 74. szám alatti ingatlan és az Akácfa utca 123. szám alatti 1. számú lakás. 
Én szeretném kiadni, de az Akácfa utcai lakásnál még nincs tisztázva minden az előző 
bérlővel, és a felújítási munkálatok is folynak még. A Szabadság utcai lakásnál szintén ki 
kellene cserélni a nyílászárókat, és csak ezután kellene bérbe adni. Van-e ezzel 
kapcsolatban valakinek kérdése? Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy a jelenleg folyó 
felújítási munkálatok miatt az önkormányzat nem kívánja bérbe adni a Szabadság utca 74. 
szám alatti ingatlant és az Akácfa utca 123. szám alatti 1. számú lakást, az kézfenntartással 
szavazzon! 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  236/2015. /XI.17./ határozata 
 
 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Szabadság utca 74. szám alatti ingatlant és az Akácfa utca 123. szám 
alatti 1. számú lakást az ingatlanokon jelenleg folyó felújítási 
munkálatok miatt nem kívánja, bérbe adni. 

 
 
Maksa Mátyás polgármester: 

A napirendi pontok megtárgyalásának a végéhez értünk van-e a napirenden kívül valakinek 
kérdése? Amennyiben nincs a nyílt ülést bezárom és a beérkező települési kérelmek 
elbírálására zárt ülést rendelek el.  
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

 Maksa Mátyás                                                                 Kovácsné Hegedűs Klára 
            polgármester                                                                                   jegyző 


