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Határozat száma Határozat tárgya 
167/2016. (VI.7.) Napirend 

168/2016. (VI.7.) Létszámcsökkentés és pénzeszközök átcsoportosítása 

169/2016. (VI.7.) Polgármester illetményének átcsoportosítása 

170/2016. (VI.7.) Ecsédi Római Katolikus Egyházközösségnek nyújtandó támogatás 

171/2016. (VI.7.) Akácfa utca 119. szám alatti ingatlan bontásához szükséges fedezet 
biztosítása 

172/2016. (VI.7.) Belterületi út és járda felújításához pályázat benyújtása 

173/2016. (VI.7.) Döntés önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítéséről 

174/2016. (VI.7.) Ecséd Arany János utca 1563/38 és 1563/39 hrsz-ú számú ingatlan 
értékesítése 

175/2016. (VI.7.) Táncsics Mihály utca 79. szám alatti ingatlan felajánlott vételi 
szándékának elutasítása 

176/2016. (VI.7.) Erdő művelési ágú ingatlan felajánlott vételi szándékának elutasítása 

177/2016. (VI.7.) Ecsédi Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadása 

178/2016. (VI.7.) Az ecsédi Családsegítő Szolgálat 2015. évi munkájáról szóló 
szakmai beszámoló elfogadása 

179/2016. (VI.7.) Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Kft. kérelmének elutasítása 

180/2016. (VI.7.) Felhatalmazás hulladékszállítási szerződés megkötésére 

181/2016. (VI.7.) Felhatalmazás központi orvosi ügyelet és gyermekorvosi ügyelet 
feladatellátására szóló szerződés megkötésére 

182/2016. (VI.7.) Kényszerbetelepítés elutasítása 

183/2016. (VI.7.) A 2015. évi bérleti díjakról szóló 163/2014. (XI.24.) önkormányzati 
határozat kiegészítése 

184/2016. (VI.7.) Reprográfiai szolgáltatási díjak meghatározása 

185/2016. (VI.7.) A 2016. évi népszavazáshoz SZSZB tagok választása 

186/2016. (VI.7.) Szabadság utca 74. szám alatti önkormányzati ingatlan bérbeadása 

187/2016. (VI.7.) 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok száma 

188/2016. (VI.7.) 6/2016 (I.6.) számú önkormányzati határozat visszavonása 

189/2016. (VI.7.) Hegedűs Csabáné óvodavezetői megbízatása  

190/2016. (VI.7.) 17/2016. (I.19.) önkormányzati határozat visszavonása 

191/2016. (VI.7.) Felhatalmazás a Központi Konyha infrastrukturális fejlesztésére kiírt 
pályázat benyújtására 

192/2016. (VI.7.) Döntés Petőfibánya település rendezési tervének véleményezési 
szakaszában való részvételről 

193/2016. (VI.7.) Mária Út Közhasznú Egyesületi tagság megszüntetése 

194/2016. (VI.7.) Súlykorlátozó tábla kihelyezése az Arany János utca két végére 

 
 
 

Rendelet száma rendelet tárgya 
6/2016. (VI.8.)  A szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

7/2016. (VI.8.) A temetőkről és temetkezésről szóló 14/2004. (IV.9.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 7-én 8,00 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, Zeke Péter képviselők. 
 
Ecsédi Polgármesteri Hivatal részéről: Nagy Lászlóné megbízott jegyző,  
 
Meghívottak részéről: Bódi János díszpolgár, Csehné Valiskó Ilona Ecsédi Gondozási 
Központ vezető, Hegedűs Csabáné Ecsédi Gyöngyszem Óvoda vezető, Varga József 
plébániai kormányzó, Tóth Gergely Orgona utca 5. szám alatti lakos. 
 
Jegyzőkönyvvezető:   Tóth Lászlóné 
 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. 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, nem készült el, ezért a rendőrkapitány úr elnézést kér. Lejárt határozatok 
nincsenek. A helyiségnév táblák elkészültek, és kihelyezésre kerültek. Az orvosi rendelő 
felújításához elindítottuk a közbeszerzési eljárást. A háziorvosok a következő hétvégén 
fognak költözni a Művelődési Házba. Felváltva fognak rendelni. A védőnő is a Művelődési 
Házban fogja ellátni a védőnői szolgálat feladatait. A felújítás alatt a 358-240-es számon 
illetve a mobil számukon lehet hívni az orvosokat. A védőnőnek marad a telefonszáma. A 
fogorvosi rendelés Csányon valósul meg június 20-tól augusztus 5-ig. Az orvosi rendelő 
felújításának nyolc hét alatt kell elkészülnie. Az ’56-os emlékműre is megkaptuk a 
támogatást, már csak a szerződéskötés van hátra. Az úgynevezett Búzás-híd felújítása is 
tervben van, forrást kell találni rá. A meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, amennyiben nincs, aki a napirendet elfogadja, az kézfelemeléssel 
szavazzon! 
 
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 
  Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  167/2016. /VI.7./ határozata 

 
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. június 7-ei ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
1./ Létszámcsökkentés és pénzeszközök átcsoportosításának megtárgyalása 
 Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
 
2./ Az ecsédi Római Katolikus Egyházközösség kérelme 
Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
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3./Az Ecséd, Akácfa utca 119. szám alatti ingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése 
Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
 
4./ Belterületi utak felújításához pályázat benyújtásának megtárgyalása 
Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
 
5./ Bokor Tamás kérelmének megtárgyalása 
Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
 
6./ Táncsics Mihály utca 79. számú ingatlan eladási ajánlatának megtárgyalása 
Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
 
7./ Erdő művelési ágú külterületi ingatlan értékesítési ajánlat megtárgyalása 
Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
 
8./ Orgona utca lakói által benyújtott kérelem megtárgyalása 
Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
 
9./ Beszámoló az Ecsédi Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről 
Előadó: Nagy Lászlóné megbízott jegyző 
 
10./ Tájékoztató a Családsegítő Szolgálat 2015. évi tevékenységéről a gyermekjóléti 
szolgálat ellátásáról, a gyermek- és ifjúságvédelemről  
Előadó: Csehné Valiskó Ilona  
 
11./ Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. kérelme 
Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
 
12./ Hulladékgazdálkodással kapcsolatos szerződés felülvizsgálata 
Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
 
13./ A Szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításának 
megtárgyalása 
Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
 
14./ A temetőkről és a temetkezésről szóló 14/2004.(IV.9) önkormányzati rendelet 
módosításának megtárgyalása 
Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
 
15./ Központi orvosi ügyelet és gyermekorvosi ügyelet feladatellátására szóló megállapodás 
megtárgyalása 
Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
 
16./ Kényszerbetelepítés megtárgyalása 
Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
 
17./ A 2015. évi bérleti díjakról szóló 163/2014. (XI.24.) számú önkormányzati határozat 
módosításának megtárgyalása 
Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
 
18./ Reprográfiai szolgáltatás díjainak megtárgyalása 
Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
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19./ 2016. évi népszavazáshoz SZSZB tagok választása 
Előadó: Nagy Lászlóné mb. jegyző 
 
20./ Erdeiné Zeke Andrea lakásbérleti kérelmének megtárgyalása 
Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
 
21./ 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása 
Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
 
22./ Ecsédi Gyöngyszem Óvoda Óvodavezetői munkakörére kiírt pályázat elbírálása 
Előadó: Maksa Mátyás polgármester 
 
23./  Indítványok, bejelentések 
 
 
 

I. NAPIREND 
 

 Létszámcsökkentés és pénzeszközök átcsoportosításának megtárgyalása 
 
/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. Előzetesen tárgyalta a Pénzügyi 
Bizottság/ 
 
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester 
 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Törvényi változások következtében minden választott önkormányzati tisztségviselő 
illetményét és járulékait ideértve a polgármester illetményét is az önkormányzatnál kell 
tervezni. Ez maga után vonja a létszámcsökkentést a hivatalnál. A polgármester bére és 
járuléka az Ecsédi Polgármesteri Hivatalnál került betervezésre. Ez az összeg a saját 
bevételt terheli, és a tartalékalap terhére át kell csoportosítani. 
Az óvodánál eddig 12 főt finanszírozott az állam, szeptembertől már csak 11 főt finanszíroz. 
Az Ecsédi Gondozási Központnál egy hat órás foglalkoztatottunk volt, aki elment, és helyette 
egy nyolc órás foglalkoztatott van. A létszámmódosításnak nincs pénzügyi vonzata. A 
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a módosításokat. Van-e ezzel 
kapcsolatban kérdés? 
 
Maksa László Győző képviselő: 
A módosítás tartalmazza a 15%-os költségtérítést is? 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Igen tartalmazza a bért+járulékot és a 15%-os költségtérítést is. Az én bérem nyilvános. Amit 
át kell csoportosítani az 7.863.840,-Ft mindösszesen. Külön kell határozni a 
létszámcsökkentésről és külön a polgármester illetményének és illetménye járulékainak 
átcsoportosításáról. Van-e ezzel kapcsolatban még kérdés? Amennyiben nincs, aki egyetért 
azzal, hogy az Ecséd Községi Önkormányzat létszámát 1 fővel növeljük, az Ecsédi 
Polgármesteri Hivatal létszámát 2 fővel csökkentsük, az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda 
létszámát 1 fővel csökkentsük, az Ecsédi Gondozási Központ létszámát 4 fő teljes 
munkaidőben foglalkoztatott létszámra módosítsuk, az kézfelemeléssel szavazzon! 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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  Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  168/2016. /VI.7./ határozata 
 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 

 az Ecséd Községi Önkormányzat létszámát 1 fővel növeli 

 az Ecsédi Polgármesteri Hivatal létszámát 2 fővel csökkenti 

 az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda létszámát 1 fővel csökkenti 

 az Ecsédi Gondozási Központ létszámát 4 fő teljes munkaidőben 
foglalkoztatott létszámra módosítja. 

 
Felhatalmazza Maksa Mátyás polgármestert jelen határozatban foglaltak 
végrehajtására. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 

 
Maksa Mátyás polgármester: 
Aki egyetért azzal, hogy a polgármester illetményére 7.863.840,-Ft átcsoportosításra kerüljön 
a tartalékalap terhére a COFOG-ra, a 011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége cím 
alá, az kézfelemeléssel szavazzon! 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 
  Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  169/2016. /VI.7./ határozata 
 
 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
polgármester illetményére 7.863.840,-Ft átcsoportosításra kerül a tartalékalap 
terhére a COFOG-ra, a 011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
cím alá. 
 
Felhatalmazza Maksa Mátyás polgármestert jelen határozatban foglaltak 
végrehajtására. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 

II. NAPIREND 
 

 Az Ecsédi Római Katolikus Egyházközösség kérelme 
 

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

 
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester 
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Maksa Mátyás polgármester: 
Régóta téma az ecsédi Római Katolikus Templom orgonájának felújítása. Most lehetőség 
van erre. A felújítás 4.650.000,- Ft-ba kerül. Ebből Szabó Zsolt Államtitkár Úr 3 millió forintos 
segítséget ígért, 650 ezer forintot az egyházközösség teremt elő és a fennmaradó 1 millió 
forintra kér támogatást Varga József plébániai kormányzó. Ígéretet tettem a plébános úrnak, 
hogy a képviselő-testületnek javasolni fogom az 1 millió forintos támogatás odaítélését. Az 
orgona felújításhoz ez jelentős segítséget biztosítana, és ezzel az ecsédi embereket, az 
ecsédi hitéletet támogatnánk. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, plébános úrnak kiegészíteni 
valója? 
 
Varga József plébániai kormányzó: 
Nem kívánom kiegészíteni. 
 
Skrabák Lajos Zoltán alpolgármester: 
Az államtitkár úr adományozó levele már megérkezett. Az összeg egy hónapon belül meg 
fog érkezni. 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Javaslom, hogy az ecsédi Római Katolikus Egyházközösség számára Ecséd Községi 
Önkormányzat a 2016. költségvetési évében egyszeri 1.000.000,-Ft támogatást nyújtson 
orgona felújításra. A támogatási összeg az ecsédi Római Katolikus Plébánia pénzforgalmi 
számlájára kerüljön átutalásra az ecsédi Római Katolikus Templom orgonájának felújítási 
munkáira vonatkozó kiegyenlített számla másolatának az önkormányzat részére történő 
megküldését követően. A támogatás felhasználásának részletes szabályairól, a támogatási 
összeggel történő elszámolás feltételeiről a felek szerződésben állapodnak meg egymással. 
Van-e más javaslat? Amennyiben nincs, aki a javaslatomat elfogadja, az kézfelemeléssel 
szavazzon! 
 

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 
  Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  170/2016. /VI.7./ határozata 
 
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az ecsédi 
Római Katolikus Egyházközösség számára Ecséd Községi Önkormányzat a 
2016. költségvetési évében egyszeri 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint 
támogatást nyújt.  
 
A támogatási összeg az ecsédi Római Katolikus Plébánia pénzforgalmi 
számlájára kerül átutalásra az ecsédi Római Katolikus Templom orgonájának 
felújítási munkájára vonatkozó kiegyenlített számla másolatának az Ecséd 
Községi Önkormányzat részére történő megküldését követően. 
 
A támogatás felhasználásának részletes szabályairól, a támogatási összeggel 
történő elszámolás feltételeiről a felek (Ecséd Községi Önkormányzat, ecsédi 
Római Katolikus Plébánia) szerződésben állapodnak meg egymással. 
 
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Maksa 
Mátyás polgármestert a szerződés aláírására, és a támogatási összeg jelen 
határozatban leírtak szerinti átutalására. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
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III. NAPIREND 
 

 Az Ecséd, Akácfa utca 119. szám alatti ingatlan életveszélyes állapotának 
megszüntetése 

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

 
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester 
 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Korábban már tájékoztattam Önöket az Akácfa utca 119. szám alatti ingatlan állapotáról. 
Mindenki tudja, hogy mennyire romos állapotban van, ez a nagyköz tetején lévő ház. A 
tulajdonosokat is értesítettem róla. Az utolsó információ, hogy eljönnek és eldöntik, hogy mi 
legyen vele. Az egész épületet a gázcső tartja össze. Kértem a tulajdonosokat ajánlják fel az 
önkormányzatnak, és majd mi elbontatjuk. A bontásnak költségei lesznek. A Pénzügyi 
Bizottság megtárgyalta, és javasolja a tartalékalap terhére történő bontást. Van-e ezzel 
kapcsolatban kérdés, hozzászólás? 
 
Maksa László Győző képviselő: 
Én is javaslom a bontást. A katasztrófavédelemtől is kellene egy vélemény, hogy az épület 
életveszélyes. Akkor kötelező lenne lebontani. 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
A tulajdonosok már többször fel lettek jelentve, de mindez idáig egy hatóság sem jött ki, hogy 
megnézze az épületet. Azt mondták, hogy oldja meg a polgármester. Többször küldtünk 
levelet az építési hatóságnak, értesítettük a katasztrófavédelmet, válaszra sem méltattak 
bennünket. Mindent saját hatáskörbe utalnak vissza. Ha ingyen átadják a tulajdonosok, 
akkor eltakarítjuk. Van-e még ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, aki egyetért 
azzal, hogy ha a tulajdonosok az Ecséd Községi Önkormányzat számára felajánlják az 
Ecséd, Akácfa utca 119. szám alatt lévő lakóingatlant, akkor azt elbontsuk, és az 
elbontásához a fedezetet a tartalékalapból biztosítsuk, az kézfelemeléssel szavazzon! 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 
  Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  171/2016. /VI.7./ határozata 
 
 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy ha a 
tulajdonosok az Ecséd Községi Önkormányzat számára felajánlják az Ecséd, 
Akácfa utca 119. szám alatt lévő lakóingatlant, akkor azt elbontja, és az 
elbontásához szükséges fedezetet a tartalékalapból biztosítja. 
 
Felhatalmazza Maksa Mátyás polgármestert a jelen határozatban foglaltak 
végrehajtására. 

 
  Határidő: értelem szerint 
  Felelős: polgármester 
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IV. NAPIREND 
 

 Belterületi utak felújításához pályázat benyújtásának 
megtárgyalása 

 
/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. Előzetesen tárgyalta a Pénzügyi 
Bizottság/ 
 
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester 
 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Ismét lehetőség nyílik utak felújításának pályázati úton történő megvalósítására. Ennek 
keretében az Akácfa utca 2-26. szakaszon út, 2-118 szakaszon, illetve a Tabán utca 2-60 
szakaszon járdafelújítás készülne el. A pályázati forrás elnyeréséhez szükség van még 
önerő biztosítására, mely fedezi a felmerülő járulékos költségeket, ennek összege 
3.511.707,- Ft. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? 
 
Maksa László Győző képviselő: 
Milyen járulékos költségek lehetnek? 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Közbeszerzés, tulajdoni lapok és projekt menedzseri költség, mely nem számolható el. 
Javaslom a pályázat benyújtását, és a tartalékalap terhére 3.511.707,-Ft önerő biztosítását, 
illetve amennyiben járulékos költségek merülnek fel, annak kifizetését. Van-e más javaslat? 
Amennyiben nincs, aki javaslatomat elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon! 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 
  Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  172/2016. /VI.7./ határozata 
 
 

Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot 
kíván benyújtani útfelújításra, s ehhez önerőként a szükséges 3 511 707 Ft-ot 
biztosítja. 
A pályázati forrásból Ecséd, Akácfa utca 2-26 számig út felújítást, Ecséd, 
Akácfa utca 2-118 számig illetve Ecséd, Tabán utca 2-60 számig 
járdafelújítást kíván megvalósítani. 

 
Felhatalmazza Maksa Mátyás polgármestert, hogy a pályázatot benyújtsa, és 
nyertes pályázat esetén a projektben foglaltakat megvalósítsa, az önerőt, és a 
pályázattal kapcsolatos, esetlegesen felmerülő járulékos költségeket a 
tartalékalapból fedezze. 

 
  Határidő: értelem szerint 
  Felelős: polgármester 
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V. NAPIREND 
 

 Bokor Tamás kérelmének megtárgyalása 
 
/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. Előzetesen tárgyalta a Pénzügyi 
Bizottság/ 
 
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester 
 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Bokor Tamás Ecséd, Arany János utca 98. szám alatti lakos vételi szándékát jelezte az 
Ecséd, Arany János utca 100. és 102. számú telek megvásárlását érintően. Ő itt szeretne 
letelepedni. A gyermekek nem veszítenek semmit, mert van még szabad tér a közelben, ahol 
tudnak focizni. Én támogatnám kérelmét, ezzel segítve a fiatalok letelepedését. Először is 
abban kell állást foglalni, hogy értékesítsük-e a kérelemben megjelölt ingatlanokat, 
másodsorban pedig az árról kell dönteni. Az önkormányzatnak támogatni kell minden fiatalt, 
aki itt akar letelepedni Ecséden. Javaslom az eladást, az ebből befolyt összeget pedig 
helyezzük a tartalékalapba. 
 
Maksa László Győző képviselő: 
Javaslom, hogy vizsgáljuk meg az eladást. Először is van-e az önkormányzatnak terve ezzel 
a két telekkel. Ha pedig eladjuk, akkor nem lehetne-e az adás-vételi szerződésben kikötni, 
hogy egy bizonyos időn belül építkezzenek rajta. 
 
Nagy Lászlóné megbízott jegyző: 
Az önkormányzatnak nincs lehetősége arra, hogy kikössük azt, hogy ott építkezni kell. Az 
adás-vételnél a Ptk. szerinti szerződés jön létre. 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Ne menjünk abba bele, hogy mennyi idő múlva kell építeni. Most csak a kérelemre 
koncentráljunk. Először abban kell állást foglalni, hogy a képviselő-testület el kívánja-e adni a 
telkeket, aztán arról kell határozni, hogy mennyiért kívánja értékesíteni. A teleknek nincs 
ÁFA tartalma. 500 ezer forint/telekáron tegyünk ajánlatot. A vételi szándékot jelző így el tudja 
dönteni, hogy ennyiért kívánja-e megvásárolni, vagy sem, illetve ehhez viszonyítva tehet új 
árajánlatot. A vagyonkataszterünkben a kérelemben szereplő ingatlanok forgalom képesek. 
Van-e még ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy az 
Ecséd Községi Önkormányzat értékesítse a tulajdonában lévő Ecséd, Arany János utca 
1563/38 hrsz-ú / természetben Ecséd, Arany János utca 100. / és az Arany János utca 
1563/39. hrsz-ú / természetben Ecséd, Arany János utca 102. / telkeket, az kézfelemeléssel 
szavazzon! 
 
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
  Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  173/2016. /VI.7./ határozata 
 
 

Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy értékesíti 
a tulajdonában lévő Ecséd, Arany János utca 1563/38. hrsz-ú / természetben 
Ecséd, Arany János utca 100. / és az Arany János utca 1563/39. hrsz-ú / 
természetben Ecséd, Arany János utca 102. / telkeit. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Maksa Mátyás polgármester: 
Javaslom az ingatlan árát 500.000,-Ft/ telekárban megállapítani. Van-e más javaslat? 
Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy az Ecséd, Arany János utca 1563/38 hrsz-ú, és 
az Ecséd, Arany János utca 1563/39 hrsz-ú önkormányzati ingatlant 500.000,-Ft/telek áron 
Ecséd Községi Önkormányzat eladja Bokor Tamás kérelmezőnek, az kézfelemeléssel 
szavazzon! 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 
  Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  174/2016. /VI.7./ határozata 
 
 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Ecséd, 
Arany János utca 1563/38 hrsz-ú / természetben Ecséd, Arany János utca 
100. / és az Arany János utca 1563/139 hrsz-ú / természetben Ecséd, Arany 
János utca 102. / önkormányzati ingatlant 500 000 Ft/telek, azaz ötszázezer 
forint/telekáron eladja Bokor Tamás Ecséd, Arany János utca 98. szám alatti 
lakosnak. 
 
Az ingatlan eladásából befolyt összeget a tartalékalapban helyezi el. 
 
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Maksa 
Mátyás polgármestert jelen határozatban foglaltak végrehajtására. 
 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 

VI. NAPIREND 
 

 Táncsics Mihály utca 79. szám alatti ingatlan eladási 
ajánlatának megtárgyalása 

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

 
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester 

 
Maksa Mátyás polgármester: 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és a döntést átruházta a képviselő-testületre. A 
tulajdonos 2016. március 1-én lett felszólítva, hogy az életveszélyes állapotot szüntesse 
meg. 2016. május 13-án érkezett tőle egy levél melyben közli, hogy nincsen pénze az 
ingatlan elbontására, és felajánlja megvételre az önkormányzatnak. Az ingatlanon teher van 
bejegyezve, ezért javaslom, hogy a vételi ajánlatot utasítsuk el, és az életveszélyes 
lakóingatlan tekintetében a jogszabályi előírásoknak megfelelően járjunk el. Van-e más 
javaslat? Amennyiben nincs, aki egyetért a javaslattal, az kézfelemeléssel szavazzon! 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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  Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  175/2016. /VI.7./ határozata 
 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Ecséd 
Községi Önkormányzat számára Csikós Zsuzsanna (1142 Budapest, 
Rákosszeg Park 4. ) tulajdonos által eladásra felkínált Ecséd, Táncsics Mihály 
utca 79. szám alatt lévő ingatlant nem kívánja megvásárolni. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 

 
 
 
 

VII. NAPIREND 
 

 Erdő művelési ágú külterületi ingatlan értékesítési ajánlat 
megtárgyalása 

 
/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. Előzetesen tárgyalta a Pénzügyi 
Bizottság/ 
 
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester 
 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Egy közös önkormányzati tulajdonban lévő erdő művelési ágú ingatlan értékesítési 
szándékáról szóló ajánlatot kaptunk. A tulajdonosok közül hárman szeretnék értékesíteni a 
tulajdoni hányadukat. Irányárként 150.000,-Ft-ot jelöltek meg. Véleményem szerint ne 
menjünk ebbe most bele. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? Amennyiben 
nincs, aki egyetért azzal, hogy a kérelmezők által benyújtott erdő művelési ágú ingatlanra 
vonatkozó, értékesítési szándékról szóló ajánlatot ne fogadjuk el, az kézfelemeléssel 
szavazzon! 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 
  Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  176/2016. /VI.7./ határozata 
 
 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Toldi 
Mária Magdolna, 3023 Petőfibánya, Dózsa György út 3.; Bálint Sándor 
Istvánné, 3000 Hatvan, Szabadság út 25 A épület 4. emelet 35. szám; és Toldi 
Katalin, 3013 Ecséd, Hunyadi utca 22. tulajdonosi hányaddal rendelkezők 
ecsédi erdőművelési ágú külterületi ingatlanra vonatkozó, értékesítési 
szándékukról szóló ajánlatát nem fogadja el, nem kívánja megvásárolni az 
erdő részt. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
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VIII. NAPIREND 
 

 Orgona utca lakói által benyújtott kérelem megtárgyalása 
 
/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva./ 
 
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester 
 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Jelen van a beadvány egyik aláírója Tóth Gergely. Kívánja-e kiegészíteni a beadványt? 
 
Tóth Gergely Orgona utca 5. szám alatti lakos: 
Először is szeretném megköszönni a meghívást. Köszönjük a szép aszfaltos utat, amit az 
Orgona utca kapott. A beadványban egy fekvőrendőr letételét kértük, mert amióta jó az út 
autópályának használják az arra közlekedők. Rájöttünk azonban, hogy ez nem egy jó 
megoldás ezért szeretnénk, ha inkább járda épülne, így nem az úton kellene gyalogosan 
közlekedni. Keskeny az út, már csak a járda hiányzik. Még mi lakók is adnánk bele pénzt, 
csak épülne meg. Valamint az utca végén szeretnénk egy átereszt, mert az utcából lefolyó 
víz mind ott áll meg. A mellettem lévő ingatlanon igen nagy a gaz, nem lehetne-e ezzel is 
valamit kezdeni? 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Ez most itt nem közmeghallgatás, most csak a kérelemben megjelölt dologról kell dönteni. A 
kérelem, fekvőrendőrre lett beadva. Most már nem azt kérnek, hanem járdát. Amennyiben 
már nem áll fenn a fekvőrendőr kérelem akkor a képviselő-testület leveszi napirendről. Az 
újabb kérelemről pedig be kell adni egy másik beadványt. Van-e valakinek hozzászólása? 
Amennyiben nincs, aki elfogadja, hogy az Orgona utca lakóinak kérelmét vegyük le a 
napirendről, az kézfelemeléssel szavazzon! 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az Orgona utca lakóinak fekvőrendőr 
kihelyezése iránti kérelmét leveszi a napirendről. 
 
 
 
 

IX. NAPIREND 
 

 Beszámoló az Ecsédi Polgármesteri Hivatal 2015. évi 
tevékenységéről 

 
/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva./ 
 
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester 
 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
A hatályos jogszabályok szerint a jegyző évente beszámol a polgármesteri hivatal 
tevékenységéről a képviselő-testületnek. A beszámoló a jogszabályban meghatározottak 
szerint elkészült. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Jegyző Asszonynak kiegészíteni valója? 
Amennyiben nincs, aki elfogadja, az Ecsédi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolóját, az 
kézfelemeléssel szavazzon! 
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A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 
  Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  177/2016. /VI.7./ határozata 
 
 

Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Ecsédi 
Polgármesteri Hivatal 2015. évben elvégzett tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
 
 
 
 

X. NAPIREND 
 

 Tájékoztató a Családsegítő Szolgálat 2015. évi tevékenységéről a 
gyermekjóléti szolgálat ellátásáról, a gyermek- és 
ifjúságvédelemről 

 
/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva./ 
 
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Az Ecsédi Gondozási Központ vezetője Csehné Valiskó Ilona elkészítette szakmai 
beszámolóját a családsegítő szolgálat, valamint a gyermekjóléti szolgálat 2015. évi 
tevékenységéről, melyet önök is megkaptak. Van-e a beszámolóval kapcsolatban kérdés? 
Vezető asszonynak kiegészíteni valója? Amennyiben nincs, aki elfogadja az ecsédi 
Családsegítő Szolgálat szakmai beszámolóját a családsegítő szolgálat, valamint a 
gyermekjóléti szolgálat 2015. évi munkájáról, az kézfelemeléssel szavazzon! 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 
  Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  178/2016. /VI.7./ határozata 
 
 

Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy az ecsédi 
Családsegítő Szolgálat 2015. évi munkájáról szóló szakmai beszámolót 
elfogadja. 
 
 
 

XI. NAPIREND 
 

 Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Nonprofit Kft. kérelme 

 
/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva./ 

 
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester 
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Maksa Mátyás polgármester: 
Önök előtt van az anyag. Hét ügyben kellene dönteni, de a kiküldött dokumentációban 
foglaltak tartalma értelmezhetetlen zagyvaság. Aki készítette az előterjesztést egy 
összeollózott anyagot küldött, amelyben tagmondatok, betűk, szavak hiányoznak. Javaslom 
az előterjesztés érdemi tárgyalás nélküli elutasítását. Az önkormányzat nem adhatja nevét, 
olyan döntéshez, amely egy formailag, szakmailag hibás dokumentáción alapszik. Van-e 
ezzel kapcsolatban hozzászólás?       
 
Maksa László Győző képviselő: 
Egyetértek a polgármester úrral. Nem kell az ilyen formai hibás előterjesztéssel foglalkozni.           
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Aki egyetért azzal, hogy a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének emeléséről, tagi 
kölcsön apportálásáról, tőkeszerkezet helyreállításáról, 2015. évi beszámoló elfogadásáról, 
székhelyének áthelyezéséről, fióktelepek, telephelyek létesítése-törléséről, társasági 
szerződésének a módosításáról szóló előterjesztéssel nem kíván érdemben foglalkozni, 
mivel az súlyos szakmai és formai hibákat tartalmaz, az kézfelemeléssel szavazzon! 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 
  Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
  179/2016. /VI.7./ határozata 
 
 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Hatvan 
és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének emeléséről, tagi kölcsön 
apportálásáról, tőkeszerkezet helyreállításáról, 2015. évi beszámoló 
elfogadásáról, székhelyének áthelyezéséről, fióktelepek, telephelyek 
létesítése-törléséről, társasági szerződésének a módosításával nem kíván 
érdemben foglalkozni, mivel az súlyos szakmai és formai hibákat tartalmaz. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 

 
 
 

XII. NAPIREND 
 

 Hulladékgazdálkodással kapcsolatos szerződés felülvizsgálata 
 
/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva./ 
 
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester 
 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
A hulladékszállítást a hatvani cég végzi, de a díjat 2016. április 1-től az állami NHKV-nek 
fizetjük. 2016. december 31-ével lejár a hatvani céggel kötött hulladékszállítási 
szerződésünk, ezért szükséges egy új szerződés kötése. A közszolgáltatóval létrejövő 
szerződés legfeljebb 10 év időtartamra köthető. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? 
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Maksa László Győző képviselő: 
Igazából nincs megnevezve a cég, szeretném tudni, hogy melyik céggel kötünk szerződést? 
Milyen feltételrendszerrel, és mennyi időre?  
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Mivel senki nem tud még semmit így Én sem tudom megmondani, hogy melyik céggel lehet 
majd szerződni. De, hogy kinek lesz leosztva, Hatvannak vagy Egernek, azt később tudjuk 
meg. Még az is lehet, hogy a megyében csak egy cég lesz kijelölve a szállításra. Törvényben 
fogják szabályozni, hogy ki és milyen időre köthet szerződést. Most Hatvannal kell 
szerződést kötni. Hatvan új lerakóval és új szállítóautókkal rendelkezik. Van-e ezzel 
kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, aki elfogadja, hogy Ecséd Községi Önkormányzat 
nevében az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására a polgármester 
közszolgáltatóval írásbeli szerződést kössön, az kézfelemeléssel szavazzon!  
 
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 
 Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
 180/2016. /VI.7./ határozata 
 
 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására a 
közszolgáltatóval írásbeli szerződést köt. 

 
Felhatalmazza Maksa Mátyás polgármestert, hogy a 
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására a hulladékról szóló 2012. 
évi CLXXXV. törvénybe foglaltak szerint a közszolgáltatóval a 
szerződést kösse meg. 

 
                                  Határidő: értelem szerint 
                                  Felelős: polgármester 
 
 
 
 

XIII. NAPIREND 
 

 Szociális ellátásokról szóló 8/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet 
módosításának megtárgyalása 

 
/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva./ 
 
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester 
 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
A rendelet tervezet véleményezésen volt a község honlapján. Arra észrevétel, vélemény 
nem érkezett. A rendelet abban módosulna, hogy a térítési díjakat ezután az önkormányzat 
házipénztárába lehet csak befizetni. A be nem fizetett díjak adók módjára behajthatóak 
lesznek. A másik módosítás pedig a segély kérelmekkel kapcsolatos feladat és hatáskörök 
átruházásra kerülnének a polgármesterrre. Kardinális kérdés lett a köztemetés. Erre testületi 
ülést kell tartani, de ha a testület ezt a hatáskört átruházza polgármesterre, akkor rögtön 
döntés születhet róla.  
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Maksa László Győző képviselő: 
A jelenleg hatályos rendeletünk megmarad, csak a változások fognak beépülni? 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Igen minden marad, csak ezekkel a változásokkal lesz kiegészítve. Van-e még a rendelettel 
kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, aki elfogadja Ecséd Községi Önkormányzat 
szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
rendelet tervezetet, az kézfelemeléssel szavazzon! 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal Ecséd Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 6/2016. (VI.8.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016 (VI.8.) önkormányzati 
rendelete a szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete 

módosítására 
 
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló 8/2015. 
(II.18.) önkormányzati rendelet (Továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 
1.§ I. fejezet Általános rendelkezések pontjának 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint kerül 
kiegészítésre: 
„ A Képviselő-testület az alábbi ellátási formával kapcsolatos feladat-és hatásköreit a 
polgármesterre ruházza: 

a) Rendkívüli települési támogatás megállapítása a Rendelet II. fejezetének 2. 
pontjában meghatározottak eseteiben.” 
 

2.§ A Rendelet V. fejezetének 6. Étkeztetés pontja kiegészítésre kerül a (3)-(9) 
bekezdésekkel: 
 
„(3) Az óvodai ellátás és az iskolai étkeztetésért térítési díj állapítható meg azon gyermekek, 
tanulók esetében, akik nem esnek az ingyenes gyermekétkeztetésről szóló jogszabály 
hatálya alá. 
(4) A térítési díjak összegeit a Képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg. 
(5) A térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 
(6) A térítési díj megfizetése: 
a) kézpénzben az Ecséd Községi Önkormányzat Pénzügyi Osztályán 
b)      utalással az Ecséd Községi Önkormányzat költségvetési bankszámlájára történik. 
(7) Ha a befizetésre kötelezett a szokásos módon és határidőre a térítési díjat nem rendezi, 
úgy Ecséd Községi Önkormányzat köteles a kötelezettet írásban felszólítani a térítési 
díjhátralék befizetésére, valamint a mulasztás következményére. 
(8) Ha a (7) bekezdés szerinti intézkedés nem vezetett eredményre, a díjhátralék adók 
módjára kerül behajtásra. 
(9) A vendégétkezés díjának megtérítésére a Rendelet (6)-(8) bekezdéseiben 
meghatározottak az irányadók. 
 
3.§ E rendelet 2016. június 8. napján lép hatályba és 2016. június 9. napján hatályát veszti. 
 
 
 
                     Maksa Mátyás                                                           Nagy Lászlóné 
                      polgármester                                                           megbízott jegyző 
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XIV. NAPIREND 
 

 A temetőkről és temetkezésről szóló 14/2004.(IV.9.) önkormányzati 
rendelet módosításának megtárgyalása 

 
/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva./ 
 
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
A rendelet a mai kor követelményeinek fog megfelelni ezekkel a módosításokkal. Egyre több 
igény mutatkozik a mélyített sírhely iránt, valamint az urna a már meglévő sírba helyezése 
mint szolgáltatásra. A díjtételek ezen esetekben nem voltak szabályozva. Kiegészítésre kerül 
a rendelet, a síremlék belvilágának méreteivel is. Az egyszemélyes síremlék mérete 90x190 
cm (max: 160cm magas) a kétszemélyes sírhely mérete 190x190 cm (max: 160cm magas) 
szerint lesz szabályozva. Van-e a rendelet tervezettel kapcsolatban kérdés? Amennyiben 
nincs, aki elfogadja a temetőkről és temetkezésről szóló 14/2004. (IV.9.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet, az kézfelemeléssel 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 7/2016. (VI.8.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint 
fogadja el: 
 
 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (VI.8.) önkormányzati 
rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 14/2004. (IV.9.) rendelet módosításáról 

 
 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és temetkezésről szóló 
14/2004. (IV.9.) rendelet (Továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 
1.§ A cím kiegészítésre kerül az „önkormányzati” jelzővel. 
 
2.§ A bevezető rész kiegészítésre kerül a következő jogszabályi hivatkozással: „Ecséd 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8 a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:” 
 
3.§ Törlésre kerül a Rendelet II. fejezet 3.§ (2) bekezdéséből „a temető területének 
parkosítását, az utak sorfásítását „szövegrész. 
 
4.§ Törlésre kerül a Rendelet II. fejezet 3.§ (3) bekezdése, mely szerint „ a lezárt temetőben 
a lekerítést vagy élő sövénnyel való behatárolást, vízvételi lehetőséget, illemhelyet és 
hulladéktárolót kell biztosítani”. 
 
5.§ A Rendelet II. fejezet 6.§-ának (5). bekezdése kiegészül a „mélyített sírhely” kifejezéssel. 
 
6.§ A Rendelet II. fejezet 6.§-ának (5). bekezdése kiegészül a mélyített sírhely 
meghatározásával: „a mélyített sírhely alapmérete két egymás fölé helyezett koporsó 
befogadására alkalmas sírgödör”. 
 



163 

 

7.§ A Rendelet II. fejezet 6.§-ának (8). bekezdéséből törlésre kerül: „Urnafülkét és 
urnasírboltot a temető tulajdonosának hozzájárulásával jogerős építési engedély alapján 
lehet építeni”. 
 
8.§ A Rendelet II. fejezet 6.§-ának (9). bekezdése kiegészítésre kerül a mélyített sírhely 
paramétereinek meghatározásával: 
- „Mélyített sírhely:  2,1 m hosszú 2,5 m mély 0,9 m széles” 
 
9.§ A Rendelet II. fejezet 6.§-a kiegészítésre kerül a (15) bekezdéssel, mely a síremlék 
méreteit határozza meg, az alábbi módon: 
„Síremlék belvilágának méretei: 
egy személyes: 90x190 cm (max: 160cm magas) 
két személyes: 190x190 cm (max: 160cm magas)” 
 
10.§ A Rendelet II. fejezet 7.§ (8) bekezdése kiegészítésre kerül az „1. számú” kifejezéssel. 
 
11.§ A Rendelet 1. mellékletének I. 1. pontja az alábbi ponttal egészül ki: 
„ 1.5.  Koporsó fölé urna elhelyezés pótdíja                      10.000,-Ft/urna” 
 
12.§ A Rendelet 1. mellékletének I. 4. pontja törlésre kerül. 
 
13.§ E rendelet 2016. június 8. napján lép hatályba és 2016. június 9. napján hatályát veszti. 
 
 
 
          Maksa Mátyás                                                                                Nagy Lászlóné 
           polgármester                                                                               megbízott jegyző 
 
 
 
 

XV. NAPIREND 
 

 Központi orvosi ügyelet és gyermekorvosi ügyelet 
feladatellátására szóló megállapodás megtárgyalása 

 
/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva./ 
 
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester 
 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Hatvan Város Önkormányzatával központi háziorvosi ügyeleti ellátásra. szóló szerződésünk 
2016. december 31. napjával megszűnik. A jogszabályi előírások szerint a települési 
önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról. A zavartalan betegellátás biztosítása 
érdekében Hatvan Város Önkormányzata jelezte, hogy a központi orvosi és gyermekorvosi 
ügyeleti feladatellátásra közbeszerzési eljárást kíván indítani. Javaslom a testületnek a 
megállapodás tervezet elfogadását, mely szerint Ecséd Községi Önkormányzat a központi 
orvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladat megszervezésével és ellátásával Hatvan Város 
Önkormányzatát bízza meg, és felhatalmazást ad Hatvan Város Önkormányzata részére a 
közbeszerzési eljárás megindítására Ecséd községi Önkormányzatra kiterjedő 
illetékességgel. Van-e más javaslat? Amennyiben nincs, aki javaslatomat elfogadja, az 
kézfelemeléssel szavazzon! 
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A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 
 
 Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
 181/2016. /VI.7./ határozata 
 
 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
központi orvosi és gyermekorvosi ügyelet ellátására a határozat 
mellékletét képező tervezet szerint megállapodást köt Hatvan Város 
Önkormányzatával.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan Város Önkormányzatát a 
közbeszerzési eljárás megindítására Ecséd Községi Önkormányzatra 
kiterjedő illetékességgel. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Maksa Mátyás polgármestert a 
jelen határozat mellékletét képező megállapodás aláírására. 
 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 
 
XVI. NAPIREND 
 

 Kényszerbetelepítés megtárgyalása 
 

/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva./ 
 

Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester 
 
 

Maksa Mátyás polgármester: 
A magyar falvakban és városokban élőknek közvetlenül a népszavazáson lesz lehetőségük 
akaratukat szavazataikkal kifejezni a kényszerbetelepítést illetően, addig pedig a települési 
önkormányzatoknak állást kell foglalniuk ebben a kérdésben. Javaslom, hogy Ecséd Községi 
Önkormányzat képviselő-testülete is álljon ki Magyarország kényszerbetelepítést ellenző 
politikája mellett, és ebben a kérdésben hozott határozatát küldje meg Szita Károly Megyei 
Jogú Városok Szövetsége elnöke részére. Van-e más javaslat? Amennyiben nincs, aki 
elfogadja javaslatomat, az kézfelemeléssel szavazzon! 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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 Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
 182/2016. /VI.7./ határozata 
 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
elutasítja az Európai Unió kényszerbetelepítésre vonatkozó terveit. A 
kényszerbetelepítés jogtalan, értelmetlen és veszélyes. Növeli a 
bűnözés kockázatát és a terrorizmus esélyét, veszélyezteti kultúránkat 
és mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelente a 
szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. 
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza 
meg a migránsok illegális beáramlását és a kényszerbetelepítést, védje 
meg Magyarországot és a magyar embereket! 
 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 
 
 
XVII. NAPIREND 

 
 A 2015.évi bérleti díjakról szóló 163/2014. (XI.24.) számú 

önkormányzati határozat módosításának megtárgyalása 
 
/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva./ 
 
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester 
 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Társadalmi igényként jelentkezik egy új bérleti lehetőség – családi ünnepek megrendezése 
/keresztelő, bérmálkozás/ a Művelődési Ház szolgáltatását illetően. Ez a díjtétel eddig nem 
volt megállapítva. Javaslom, hogy a ecsédi Művelődési Ház nagytermének bérleti díja 30 fő 
maximált létszámig (csoport) 30.000,-Ft/alkalom kerüljön megállapításra. Amennyiben pedig 
a csoport létszáma meghaladja a 30 főt a csoportlétszám feletti fő tekintetében az eddigi a 
rendezvény 120 fő alatti díjtételei az irányadóak. Van-e más javaslat? Amennyiben nincs, aki 
elfogadja, hogy a 163/2014. (XI.24.) önkormányzati határozat a fenti díjtétellel egészüljön ki, 
az kézfelemeléssel szavazzon! 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 
 Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
 183/2016. /VI.7./ határozata 
 
 

Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy módosítja 
az Ecséd Községi Önkormányzat 2015. évi bérleti díjakról szóló 163/2014. (XI. 
24.) önkormányzati határozatát a családi ünnepek (ballagás, keresztelő, 
bérmálkozás, stb.) megrendezésére az ecsédi Művelődési Ház nagytermének 
bérleti díját 30 fő maximált létszámig (csoport) 30 000 Ft/ alkalom díjtétellel. 
Amennyiben a 30 főt (csoportot) meghaladja a rendezvény résztvevőinek 
száma, a csoportlétszám feletti résztvevőkre jelen határozat „Rendezvény 120 
fő alatt díjtételei” az irányadók.  
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XVIII. NAPIREND 
 

 Reprográfiai szolgáltatás díjainak megtárgyalása 
 
/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva./ 
 
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester 
 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Szükségessé vált a reprográfiai szolgáltatás: fénymásolás és nyomtatás díjtételeinek 
megállapítása. A többszörözés után jogdíjat köteles a szolgáltató fizetni. Javaslom a 
szolgáltatási díjak A4-es fekete fehér másolásnál 20,-Ft+ 27% Áfa, A4-es színes másolásnál 
80,-Ft+ 27% Áfa, A3-as fekete fehér másolásnál 170,-Ft+27% Áfa, A3-as színes másolásnál 
20,-Ft+Áfa összegben történő megállapítását. Van-e más javaslat? Amennyiben nincs, aki 
elfogadja javaslatomat, az kézfelemeléssel szavazzon! 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 
 Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
 184/2016. /VI.7./ határozata 
 
 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
reprográfiai szolgáltatás (fénymásolás, nyomtatás) díjtételeit az alábbiak 
szerint állapítja meg: 

 

Papírméret és szín Nettó ár Áfa 

A4-es fekete-fehér másolás 20 Ft 27% 

A4-es színes nyomtatás 80 Ft 27% 

A3-as fekete-fehér másolás 170 Ft 27% 

A3-as színes nyomtatás 300 Ft 27% 

 
 
                       Határidő: értelem szerint 
                       Felelős: polgármester 
 
 
 
 

XIX. NAPIREND 
 

 2016. évi népszavazáshoz SZSZB tagok választása 
 
/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva./ 
 
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester 
 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
A jegyző felülvizsgálta a szavazatszámláló bizottságok összetételét a 2016. évi 
népszavazásra, és az SZSZB összetételére valamint a település szintű póttagokra az alábbi 
indítványt tette. 
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001. szavazókör Szabadság utca 155. (Központi Konyha) 

 
Tagok:  Hegedűs Csabáné  Ecséd, Bercsényi Miklós utca 31. 
  Nagy Fruzsina  Ecséd, Nyárfa utca 32/1. 
  Lévai Istvánné  Ecséd, Szabadság utca 193/1. 
 

002. szavazókör Szabadság utca 145. (Gondozási Központ) 
 
Tagok:  Képíró Mária   Ecséd, Hársfa utca 72. 
  Tóbi Jánosné   Ecséd, Akácfa utca 139. 
  Zsák Gáborné   Ecséd, Ady Endre utca 19. 
 

003. szavazókör Dózsa György utca 16. (Művelődési Ház) 
 
Tagok:  Deméné Novák Zsuzsanna Ecséd, Akácfa utca 55. 
  Hegedűs Szilvia  Ecséd, Akácfa utca 60. 
  Erdéiné Gorda Mónika Ecséd, Nyárfa utca 80. 
 
 
 
 
Település szintű póttagok: 
 
  Lieber Zsanett   Ecséd, Hársfa utca 51. 
  Kvacsány Barbara  Ecséd, Hársfa utca 2. 
  Pestiné Nagy Éva  Ecséd, Kossuth Lajos utca 56. 
  Maksáné Bolla Katalin Ecséd, Akácfa utca 133. 
  Kvacsányné Kovács Anikó Ecséd, Hársfa utca 2. 
  Szabó Tihamérné  Ecséd, Nyárfa utca 55. 
  Prisztóka Gáborné  Ecséd, Akácfa utca 45. 
  Kőszegi Brigitta  Ecséd, Szabadság utca 179. 
  Kovácsné Nagy Krisztina Ecséd, Arany János utca 16. 
  Maksa Albin   Ecséd, Szabadság utca 48. 
  Szőllősiné Kollár Rita  Ecséd, Kossuth Lajos utca 102. 
  Varga Gáborné  Ecséd, Szabadság utca 90. 
 
Kérem az indítvány elfogadását! 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 
 Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
 185/2016. /VI.7./ határozata 
 
 
Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évben tartandó népszavazáshoz a 
szavazatszámláló bizottságokat és a település szintű póttagokat az alábbi összetételben 
választja meg. 

 
 
001. szavazókör Szabadság utca 155. (Központi Konyha) 
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Tagok:  
 Hegedűs Csabáné  Ecséd, Bercsényi Miklós utca 31. 
 Nagy Fruzsina  Ecséd, Nyárfa utca 32/1. 
 Lévai Istvánné  Ecséd, Szabadság utca 193/1. 
 
     002. szavazókör Szabadság utca 145. (Gondozási Központ) 
 

Tagok:  
 Képíró Mária   Ecséd, Hársfa utca 72. 
 Tóbi Jánosné   Ecséd, Akácfa utca 139. 
 Zsák Gáborné   Ecséd, Ady Endre utca 19. 
 
     003. szavazókör Dózsa György utca 16. (Művelődési Ház) 
 

Tagok:  
 Deméné Novák Zsuzsanna Ecséd, Akácfa utca 55. 
 Hegedűs Szilvia  Ecséd, Akácfa utca 60. 
 Erdéiné Gorda Mónika Ecséd, Nyárfa utca 80. 
 

Település szintű póttagok: 
 
 Lieber Zsanett   Ecséd, Hársfa utca 51. 
 Kvacsány Barbara  Ecséd, Hársfa utca 2. 
 Pestiné Nagy Éva  Ecséd, Kossuth Lajos utca 56. 
 Maksáné Bolla Katalin Ecséd, Akácfa utca 133. 
 Kvacsányné Kovács Anikó Ecséd, Hársfa utca 2. 
 Szabó Tihamérné  Ecséd, Nyárfa utca 55. 
 Prisztóka Gáborné  Ecséd, Akácfa utca 45. 
 Kőszegi Brigitta  Ecséd, Szabadság utca 179. 
 Kovácsné Nagy Krisztina Ecséd, Arany János utca 16. 
 Maksa Albin   Ecséd, Szabadság utca 48. 
 Szőllősiné Kollár Rita  Ecséd, Kossuth Lajos utca 102. 
 Varga Gáborné  Ecséd, Szabadság utca 90. 
 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: megbízott jegyző 
 
 
 
 

XX. NAPIREND 
 

 Erdeiné Zeke Andrea lakásbérleti kérelmének megtárgyalása 
 

/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva./ 
 

Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester 
 
 

Maksa Mátyás polgármester: 
Erdeiné Zeke Andrea kérelmet nyújtott be az Ecséd, Szabadság utca 74. szám alatt lévő 
önkormányzati ingatlan bérbevételére. Az előző bérlő Ágoston Ádám nem kívánja tovább 
bérelni az ingatlant, így nincs akadálya az újabb bérbeadásnak. Javaslom, hogy a 
Szabadság utca 74. szám alatti önkormányzati ingatlant adjuk bérbe Erdeiné Zeke Andrea 
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kérelmezőnek határozott időre 2016. június 14. napjától 2016. december 31. napjáig. Van-e 
ellenvetés más javaslat? Amennyiben nincs, aki egyetért a javaslatommal, az 
kézfelemeléssel szavazzon! 

 
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
 
 Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
 186/2016. /VI.7./ 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. június 14. naptól 2016. 
december 31. napig bérbe adja Erdeiné Zeke Andrea Ecséd, 
Nyárfa utca 51. szám alatti lakosnak. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 

XXI. NAPIREND 
 
- 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok 

számának meghatározása 
 
/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva./ 

 
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester 

 
 

Maksa Mátyás polgármester: 
A köznevelési törvény értelmében a köznevelési intézmény fenntartója meghatározza az 
adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát. Jelenleg 53 gyerek van, és ehhez 
csak 10 gyerek fog jönni, így csak három csoport indulhat. Van-e ezzel kapcsolatban 
kérdés? Amennyiben nincs, aki elfogadja, hogy az Ecsédi Gyöngyszem Óvodában a 
2016/2017. nevelési évben 3 óvodai csoport induljon, az kézfelemeléssel szavazzon!  
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 
 Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
 187/2016. /VI.7./ határozata 
 
 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
Ecsédi Gyöngyszem Óvodában a 2016/2017. nevelési évben 3 óvodai 
csoportot indít. 

 
                                   Határidő: értelem szerint 
                                   Felelős: polgármester 
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XXII. NAPIREND 
 

 Ecsédi Gyöngyszem Óvoda óvodavezetői munkakörére kiírt 
pályázat elbírálása 

 
/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. Titkos szavazásról szóló jegyzőkönyv és 
a szavazólapok csatolva/ 
 
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester 
 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
A kiírt pályázatra egy pályázat érkezett Hegedűs Csabáné megbízott vezető pályázata. Az 
óvodában a törvényi előírásoknak megfelelően megtörtént a szavazás. A pedagógusok, az 
alkalmazotti közösség és a szülői szervezet is támogatta a pályázó vezetői programját és 
kinevezését. Nyílt szavazással döntünk a vezetői programról és külön titkos szavazással az 
óvodavezetői megbízást illetően. A titkos szavazás lebonyolítására felkérem a Pénzügyi 
Bizottság tagjait. 
 
Titkos szavazás 
A pénzügyi bizottság elnöke Ludányi Csaba kiosztja a lepecsételt szavazólapokat, és a 
képviselők az anyakönyvi irodában leadják szavazataikat, majd a bizottság elnöke ismerteti 
az eredményt. 
 
Ludányi Csaba képviselő: 
A képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazat arányában Hegedűs Csabáné Ecsédi 
Gyöngyszem Óvoda Intézményvezetői határozott időre szóló megbízását támogatja. 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Aki elfogadja Hegedűs Csabáné óvodavezető vezetői programját, az kézfelemeléssel 
szavazzon! 
 
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen és 1 nem szavazattal arányában Hegedűs 
Csabáné Óvodavető vezetői programját elfogadja. 
 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Hoztunk a 2016.01.19-i ülésen egy határozatot a vezetői megbízatás időtartamáról ezt a 
határozatot most vissza kellene vonni és az új megbízatást megszavazni. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 
 Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
 188/2016. /VI.7./ határozata 
 
 

Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Hegedűs Csabáné 
óvodavezetői megbízatásáról szóló 6/2016. (I.6.) számú határozatát 
visszavonja. 
 
Határidő: 2016. június 14. 
Felelős: polgármester 
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A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
189/2016. /VI.7./ határozata 
 
 
Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Ecsédi Gyöngyszem Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására 
Hegedűs Csabánét bízza meg, határozott időre, 2016. június 15-től 
2021. augusztus 15-ig. 
 
Vezetői pótlékának mértékét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 8. számú melléklete alapján az illetményalap 40%-ban 
állapítja meg.  
 
Határidő: 2016. június 15. 
Felelős: polgármester 
 
 

Hegedűs Csabáné  Ecsédi Gyöngyszem Óvoda óvodavezető: 
Köszönöm a képviselő-testület támogatását és bizalmát. Igyekszem mindenben megfelelni 
az előírásoknak. 
 
 
 

XXIII. NAPIREND 
 

 Indítványok, bejelentések 
 
1. Ecsédi Központi Konyha beruházásának pályázati úton 

történő megvalósításának megtárgyalása 
 
/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. / 
 
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester 
 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Lehetőség nyílik a Központi Konyha pályázati úton történő épületének belső felújítására, és 
ennek keretében eszközbeszerzésre. A január 19-i testületi ülésen már egyszer döntött a 
testület, hogy élni kíván a pályázati lehetőséggel, de ekkor az önrészről és az egyéb 
felmerülő költségekről nem döntött. Ezért ezt a határozatot most hatályon kívül kell helyezni, 
és egy új határozatot kell hozni, melyben már az önerőről is van döntés. Van-e ezzel 
kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, aki egyetért a 17/2016. (I.19.) számú határozat 
hatályon kívül helyezésével az kézfelemeléssel szavazzon! 
 
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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 Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
 190/2016. /VI.7./ határozata 
 
 

Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Ecsédi 
Központi Konyha átépítésének pályázati úton történő megvalósításáról 
szóló 17/2016. (I.19.) önkormányzati határozatát hatályon kívül helyezi. 

 
                                  Határidő: azonnal 
                                  Felelős: polgármester 
 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Aki egyetért azzal, hogy az Ecséd Község Önkormányzat az ecsédi Központi Konyha 
épületének belső felújításához, és ennek keretében eszközbeszerzés megvalósításához 
szükséges forrásra pályázatot nyújtson be, hatalmazza fel a polgármestert a pályázat 
benyújtására, és nyertes pályázat esetén a projektben foglaltakat megvalósítására, a 
pályázattal kapcsolatos önrész, valamint az esetlegesen felmerülő egyéb költségek 
tartalékalapból történő fedezésére, az kézfelemeléssel szavazzon! 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 
 Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
 191/2016. /VI.7./ határozata 
 
 

Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
Ecséd Községi Önkormányzat a Központi Konyha épületének belső 
felújításához és ennek keretében eszközbeszerzés megvalósításához 
szükséges forrásra pályázatot kíván benyújtani. 
 
Felhatalmazza Maksa Mátyás polgármestert, hogy a pályázatot 
benyújtsa, és nyertes pályázat esetén a projektben foglaltakat 
megvalósítsa, a pályázattal kapcsolatos önrészt, valamint az 
esetlegesen felmerülő egyéb költségeket a tartalékalapból fedezze. 

 
 
                                   Határidő: értelem szerint 
                                   Felelős: polgármester 
 
 
 
 

2. Petőfibánya Község Önkormányzatának településfejlesztési 
koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálata 
tárgyú megkeresésének megtárgyalása 

 
/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. / 
 
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester 
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Maksa Mátyás polgármester: 
Petőfibánya Község Önkormányzata megküldte a településfejlesztési koncepció és a 
településrendezési eszközök felülvizsgálatát megalapozó önkormányzati döntését, és a 
partnerségi egyeztetésről szóló rendeletét. Kéri továbbá, nyilatkozzunk arról, hogy részt 
kívánunk-e venni a véleményezési eljárás további szakaszaiban. Javaslom, hogy ne 
vegyünk részt a véleményezési eljárás további szakaszaiban, de ugyanakkor kérjük, hogy a 
változtatásról illetve az elfogadott rendezési tervről tájékoztassanak. Van-e más javaslat? 
Amennyiben nincs, aki elfogadja a javaslatomat, az kézfelemeléssel szavazzon! 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 
 Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
 192/2016. /VI.7./ határozata 
 

Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
nem kíván részt venni Petőfibánya Község Önkormányzata 
településrendezési eszközeinek felülvizsgálata, és a 
településfejlesztési koncepció véleményezési eljárásának további 
szakaszaiban, de kér tájékoztatást a változás(ok)ról, illetve az 
elfogadott rendezési tervről. 
 
 
 
3. Mária Út Közhasznú Egyesület támogatásának megtárgyalása 

 
/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. / 
 
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Az egyesületet az elmúlt években támogattuk tagdíjjal, ez a díj mostanra már 23.094,- Ft lett, 
melyet méltánytalanul soknak találok. Amennyire mód és lehetőség van rá, az önkormányzat 
mindig támogatja a településen létrejött és működő civil szervezeteket. A Mária Út Egyesület 
azonban eddig még soha nem nyújtott be pályázati forrásigényt, és a befizetett tagdíj 
felhasználásáról sem kaptunk még soha tájékoztatást. Javaslom, hogy szüntessük meg 
tagságunkat a Mária Út Közhasznú Egyesületben. Természetesen amennyiben a 
zarándokok igénylik, őket tudjuk támogatni például szállással. Van-e más javaslat, kérdés? 
Amennyiben nincs, aki elfogadja, hogy szüntessük meg tagságunkat a Mária Út Közhasznú 
Egyesületben, az kézfelemeléssel szavazzon! 
 
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 5 igen szavazattal és 2 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
 Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
 193/2016. /VI.7./ határozata 
 

Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Mária Út Közhasznú Egyesületnek 2016. évre nem fizet tagsági díjat, 
és 2016. évtől megszünteti tagságát a Mária Út Közhasznú 
Egyesületben. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
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4. Jobbik Magyarországért Mozgalom Ecsédi Alapszervezetének 
nevében Zeke Péter képviselő által benyújtott beadvány 
megtárgyalása 

 
/ Beadvány írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. / 
 
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Úgy tudom aláírást is gyűjtöttek a Jobbik nevében. Szeretném látni az aláírás gyűjtő íveket 
is. Maga vagy a Jobbik nevében nyújtotta be a beadványt? Én is adhatnék be beadványt a 
FIDESZ nevében. Ezt gondoljuk át máskor. Tegyünk különbséget, hogy magán vagy párt 
színekben adjuk be. Amennyiben civilek kérik, akkor úgy kell benyújtani. Az egyik 
kérelmében az Arany János utca teljes hosszáról kéri kitiltani a mezőgazdasági gépeket. 
Globálisan kell gondolkodni. Akkor ezzel az erővel a buszokat is ki kellene tiltani. A Nyárfa 
utca lakói meg arra panaszkodnak, hogy Ön mindig az utcában parkol az autóbusszal. 
Először nekünk kell példát mutatni. Meg kell vizsgálni milyen lehetőségek vannak, és csak 
ezután lehet kitiltani a mezőgazdasági gépeket. A lehetőségekhez képest keressük meg a 
megoldást. A másik beadvány a temető melletti járda építését tartalmazza. Én értem ezt a 
beadványt, de fontossági sorrendet kell tartani. Addig, míg a faluban nincs mindenhol járda, 
nem a temető melletti megépítése lesz a legfontosabb. Én örülnék neki a legjobban, ha már 
csak ez lenne hátra. A temető út melletti területek már mind magánterületek. Nagyobb 
ünnepek előtt mindig nyitva van a temető hátsó kapuja is, ahol gépjárművel is be lehet menni 
a temető területére. 
 
Zeke Péter képviselő: 
A Jobbik nevében adtam be, de legközelebb a saját nevemben fogom beadni. Az emberek 
azt szeretnék, ha a szépen felújított úton nem mennének mezőgazdasági gépek. Ezért 
kértek meg, hogy adjak be egy beadványt. Ne azt nézzük, hogy ki adta be, hanem azt, hogy 
az ott élőknek jobb legyen. Hogyha a képviselő-testület nem támogatja, akkor azt tudomásul 
veszem. 
 
Maksa László Győző képviselő: 
Javaslom, fogjuk meg a lényegét. Nincs az út környezetében rázó. Itt a sárfelhordás a 
legnagyobb probléma szerintem. Az Arany János utca mögött van egy földút, arra kellene 
terelni ezeket a gépeket. Ez szerintem megoldható lenne egy célforgalom táblával.  
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Én egyetértek az önök elképzeléseivel, de ez nem igazán megvalósítható. Talán egy 3,5 t 
behajtani tilos táblát lehetne kihelyezni. A körzeti megbízottal pedig meg lehetne beszélni, 
hogy többször menjen ellenőrizni. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
 194/2016. /VI.7./ határozata 
 
  

Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
Arany János utca két végére egy 3,5 t behajtani tilos tábla legyen 
kihelyezve. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
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5. Nagy Lászlóné megbízott jegyző szóbeli indítványa 
polgármester munkájának elismerésére 

 
 

Nagy Lászlóné megbízott jegyző: 
Én folyamatosan követem a jogszabályokat. Tapasztalatom az, hogy eddig nem tett még 
senki indítványt a polgármester úr 2010 év óta végzett munkájának elismerésére. A 
képviselő-testület a jogszabályban foglaltaknak megfelelően állapíthat meg jutalmat a 
polgármester részére elismeréskép. A jogszabály ezt 6 hónap maximális időben határozza 
meg. Túl vagyunk egy választási cikluson. Sorolhatnám az eddig elvégzett munkákat. Ez 
alatt a másfél ciklus alatt igen sok pályázat és fejlesztés valósult meg, ami az ő keze 
munkáját dicséri. Ezeket a falu lakói is látják, és értékelik is ezt a munkát. Javaslom, a 
képviselőknek gondolják át ezt a lehetőséget. 
 
Maksa Mátyás polgármester: 
Ez egy gondolatébresztő volt, meglepetés erejével hatott. Ez csak akkor tárgyalható, ha lesz 
róla beadvány. Van-e még más felvetés, kérdés? Amennyiben nincs a nyílt ülést bezárom és 
az önkormányzati kérelmek elbírálására zárt ülést rendelek el. 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

            Maksa Mátyás                                                                   Nagy Lászlóné 
             polgármester                                                                   megbízott jegyző 
 
 
 
 
 


