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Bizakodó jövő
Nehéz időszakot él meg manap
ság minden magyar állampol
gár. A háztartásoknak minden
forintot be kell osztani. Komoly
takarékosságra
szükséges
ahhoz, hogy meg tudjanak
élni. Nem megy ez másként az
önkormányzatok esetében sem.
Ugyanúgy meg kell nézni min
den fillér helyét. Ráadásul itt
a felelősség nagyobb, hiszen
közpénzekről van szó.
A megszorító intézkedések alap
vetően behatárolják Ebes 2007.
évi költségvetését, melyet a kép
viselő-testület február 14-i ülésén
egységesen elfogadott. Az orszá
gos költségvetési törvény alapján
a település állami járandósága
alig nőtt, miközben az inflációt
6,2%-ra tervezték.
Galgóczi Mihály polgármester
alapelve, hogy abból kell gazdál
kodni, ami van. Semmiképp
sem lehet engedni, hogy a köz
ség nehéz helyzetbe jusson vagy
eladósodjon. Az egyetlen forrás
növelő tényező az iparűzési adó
újbóli bevezetése, mérsékelt adó
kulcsokkal. Ebből mintegy 20
millió forint bevételre számít
az önkormányzat, melynek 70%át fejlesztési, 30%-át működési
kiadásokra szánják. A működte
tés igen fontos, hiszen a tavaly évi
költségvetési koncepció elfogadá
sakor már benne van a határozat
ban, hogy milyen alapelveket kell
betartani az ez évi költségvetés
készítésekor.
– Vagyonból vagyon elv, ami
azt jelenti, hogy ha eladunk
egy vagyonelemet (pl. ingatlan),
akkor annak az árából csak újabb
vagyont lehet teremteni. Működé
si célú hitelt felvenni nem lehet,
tehát a munkabérek, rezsik kifize
tésére nem lehet pénz kölcsönözni
– mondja a polgármester. – Tavaly

sikeres költségvetési évet zártunk,
több jelentős beruházás kezdődött
el Ebesen. A legnagyobb fejlesztés
az 500 millió forintos csatorná
zás. A csatornázási munkálatok
kezdési időpontját polgármester
úr közbenjárásának köszönhető
en sikerült előrébb hozni, mert
az eredeti ütemterv szerint csak
2008 márciusában kezdődött vol
na a kivitelezés. 2007-ben a leg
főbb feladatok közé tartozik az
európai szintű köztemető beüze
melése, a csatornázás folytatá
sa, az Egészségház felújításának
befejezése, ivóvíz program bein
dítása, valamint az iskola kor
szerűsítésére pályázatot beadni.
Az ivóvízminőséget javító prog
ram mintegy 300 millió forintos
projekt. Ezen programok meg
valósításához jelentős EU-s for
rásokat nyert a település, de az
önerő komoly összegekkel terhe
li a költségvetést. A csatornázás
önereje 50 millió forint, az ivó
vízminőség javításé 20 millió, az
egészségház felújításának pedig
20 millió forint. Egy Ebes nagy

ságú település költségvetését ezek
a tételek nagyon leterhelik. 2007ben 555 millió forintból gazdál
kodhat az önkormányzat. A fej
lesztésre szánt bevétel az iparűzé
si adó és az építményadó 70%-a,
valamint az építési telkek eladásá
ból befolyó összeg. Céltartalékot
nem tudtak elkülöníteni a költ
ségvetésben, mert így is nagyon
szűkre kellett húzni a nadrág
szíjat. A polgármester ezúton is
köszöni az intézményvezetők és
képviselőtársak készséges együtt
működését. Drasztikus lépések
re nem került sor, viszont takaré
kos, gazdálkodásra lesz szükség.
Nem kellett intézményeket vagy
intézményrészeket bezárni. Az
iskolából a kötelező óraszámnö
velés miatt, valamint a már több
éve tartó gyermek létszámcsök
kenés miatt két pedagógust kell
elbocsátani.
Az idén számos európai uniós
pályázatot írnak ki, amely segítsé
gével újabb beruházásokat lehet
támogatni. Az alábbi területeket
lehet megpályázni:
– helyi közlekedési infrastruk
túra fejlesztése
– turisztikai fejlesztések
– ipari területek fejlesztése
– környezetvédelmi fejleszté
sek.
Ezen lehetőségeket Ebes Köz
ség Önkormányzata figyelemmel
kíséri és megpróbál minél több
támogatást elnyerni. Galgóczi
Mihály polgármester bizakodva
tekint a jövőbe: „Ebes ezévtől egy
emelkedőn kezd felfelé kapasz
kodni. Az elmúlt 2-3 évben a költ
ségvetést leszűkítette az állami
támogatások lecsökkentése, az
adóerőképesség igazságtalan
elszámolása. Optimistának kell
lenni és hinni a jövőben.”
Bencsik Ildikó

Felhívás
Ebes Község Önkormányzata felhívja az
Az ünnepség tervezése érdekében koszorúzási
intézmények, civilszervezetek, pártszerve szándékaikat a Polgármesteri Hivatalnál jelent
zetek, gazdasági szervezetek, vállalkozók sék be az 565-048/111-es telefonon 2007. már
figyelmét, hogy a 2007. március 15-i ünnep cius 14-én 12 óráig.
ségen lehetőséget biztosít a koszorúik elhe
Ebes Községi Önkormányzat
lyezésére.
Képviselő-testülete

Csatornázás
Ebesen
Ebes létrejötte óta az egyik
legnagyobb szabású beruházás
zajlik a községben. A település
csatornázása az ISPA program
keretében valósul meg, mint
egy 500 millió forint érték
ben. Ahhoz, hogy a lako
sok állami támogatást tudja
nak igénybe venni, meg kell ala
pítani az Ebesi Víziközmű-tár
sulatot, a társulat célja Ebes
csatornázatlan területén a
szennyvízcsatorna-hálózat
megépítése. A beruházáshoz
50 millió forint önerő szüksé
ges. A lakosság által fizeten
dő összeget egy bank megelő
legezi, így részletfizetési ked
vezményt tudnak biztosíta
ni. A bank csak lakástakarék
ra tud hitelt adni, így aki csa
tornáztat, az a Fundamenta
Lakáskasszába fizeti be a csa
tornázási díjat, melynek össze
ge: 1150Ft 51 hónapon át, így
a teljes összeg 58 650 Ft. Ezál
tal igénybe vehető a 70%-os
állami kamattámogatás, vala
mint a 30%-os állami támoga
tás, ami jelentősen csökkenti
a kiadásokat. A belépési szán
déknyilatkozattal 2007. már
cius 3-án szombaton keresték
fel a lakosokat az N-Alexander
Kft. munkatársai, valamint a
víziközmű-társulat szervezőbi
zottságának tagjai.
A csatornázásban érintett
lakosok 87%-a csatlakozott a
víziközmű-társulathoz 2007.
március 3-án. Az önkormány
zat ezúton is megköszöni a
lakosság közreműködését és
belépését a társulatba.
Bencsik Ildikó

Ünnepi
program
9.30: Térzene, gyülekező
10.00: Himnusz
Ünnepi emlékműsor.
Előadják az Arany János
Általánosés Alapfokú Művé
szeti Iskola tanulói
Ünnepi beszédet mond: Gal
góczi Mihály polgármester.
Kitüntetések átadása,
koszorúzás
Szózat
Térzene – megvendégelés.
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A Községháza hírei
I. A helyi adókat érintő
változások
2007. január 1-jétől

jogosult tulajdonában több sze dási Zrt. gyepmestere a 0630/223mélygépkocsi van, akkor a men 2595-ös telefonszámon fogad.
tesség kizárólag a legkisebb telje
sítményű személygépkocsi után
2. A község környezetvédel
Építményadó: Az építmény jár.”
mi feladatairól szóló módosított
adó mértéke és az adókötelezett
12/1997. (X. 15.) Ör. számú helyi
ségre vonatkozó szabályok nem
d) A jogszabály-változás miatt rendelet alapján az ingatlan tulaj
változnak, az adó mértéke marad az adókedvezményre való jogo donosa köteles gondoskodni a
sultság feltételei is szűkültek, közterületre nyúló fák és a sövény
600 Ft/m2.
mert a személygépkocsik ebből gallyazásáról. A fák védelméről
Gépjárműadó: Az országgyű a körből kikerültek: „20%-os szóló 21/1970. (VI. 21.) Korm.
lés 2006. július 10-én fogadta el adókedvezmény illeti meg azon rend. alapján az a tulajdonos, aki
az egyes pénzügyi tárgyú törvé autóbuszt, tehergépjárművet – a az ingatlana előtti közterületen
nyek módosításáról szóló 2006. nyergesvontató kivételével, amely lévő fát ki akarja vágni, ezt a szán
évi LXI. törvényt, amely módo után 30% adókedvezmény jár -, dékát köteles a fakivágás előtt 30
sította – többek között – a gépjár amely „5”, „6”, „7”, vagy „8” kör nappal a jegyzőnek bejelenteni. A
műadóról szóló 1991. évi LXXXII. nyezetvédelmi osztály-jelzéssel bejelentésben meg kell jelölni a fa
törvényt is. A módosítás jelen (kóddal) ellátott.
helyét, darabszámát, faját, átmé
tősen átalakítja a gépjárműadó
30%-os adókedvezmény illeti rőjét, és igazolni kell a fával való
kiszámításának eddigi rendsze meg azon autóbuszt, tehergépjár rendelkezési jogosultságot. A fa
rét, és változásokat léptet életbe művet – a nyergesvontató kivé kivágására való jogosultság hatá
a kedvezmények terén is. Az aláb telével, amely után 50% adóked rozatban kerül megállapításra.
biakban a legfontosabb változá vezmény jár –, amely legalább „9”,
Az engedély nélküli fakivágás
sokat emelem ki:
„10”, „11”, vagy „12” környezetvé (tilos fakivágás) az egyes szabály
a) Az adó alapja személyszál delmi osztály-jelzéssel ellátott.” sértésekről szóló 218/1999. (XII.
lító gépjármű – ide nem értve az
28.) Korm. rend. értelmében 20 000
Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
autóbuszt – hatósági nyilvántar
II.
tásban (forgalmi engedély) feltün
tetett teljesítménye, kilowattban
1. Az állattartás szabályairól
3. A község környezetvédel
kifejezve. Az adó alapja az autó szóló módosított 19/2000. (X. 25.) mi feladatairól szóló fenti önkor
busz, a nyergesvontató, a lakóko Ör. számú helyi rendelet alapján mányzati rendelet alapján az
csi esetén továbbra is a saját a kertes családi házak udvarán ingatlanok tulajdonosai, haszná
tömeg (önsúly), tehergépjármű háztartásonként legfeljebb 3 db lói kötelesek gondoskodni az
esetében továbbra is a saját tömeg, eb tartható. Az ebeket tulajdono ingatlan előtt járda, továbbá a
növelve a raksúly 50%-ával.
saik úgy kötelesek tartani, hogy telekhatár és az út közötti közte
azok elkóborolni, közterületre fel rület gondozásáról, a járdán a hó
b) A kilowatt alapján számí ügyelet nélkül kijutni, másokat eltakarításáról és síkosság-men
tandó gépjárműadó mértéke a veszélyeztetni ne tudjanak.
tesítéséről.
gépjármű életkorához is igazo
Ennek érdekében az ebeket zárt
Ezen rendelet alapján a község
dik az alábbiak szerint:
helyen, szükség esetén megkötve ben tilos az avar és a háztartásisze
• gyártási évtől 3. évig:
kell tartani, mivel a kutya tulajdo mét-, különösen a műanyag- és

300 Ft/kW, nosának kötelessége gondoskodni gumiégetés is. A növényi eredetű,
• 4 – 7. éves korig:
260 Ft/kW, arról, hogy az eb a tartási helyét, lebomló hulladékot (avar, falevél,
• 8-11. éves korig:
200 Ft/kW, az ingatlan határait ne tudja egyéb kerti hulladék) a községben
• 12-15. éves korig:
160 Ft/kW, elhagyni. Az utcán kóborló ebe a jelenleg rekultiválásra váró, régi
• 16 éves kortól:
120 Ft/kW. ket ugyanis – a Hajdúszoboszlói szeméttelepen lehet elhelyezni.
Városgazdálkodási Zrt.-vel kötött
Aki a fenti rendelkezéseket meg
c) A törvény változása miatt az megállapodás alapján – gyepmes szegi, azt a Polgármesteri Hivatal
adómentesség feltételei szűkültek ter fogja be, és elszállítja telephe szabálysértési hatósága pénzbír
a mozgáskorlátozott személyek lyére. Amennyiben a kóbor állat sággal sújthatja.
vonatkozásában az alábbiak sze gazdája 14 napon belül ismert
rint: 2007. január 1-jétől „mentes té válik, úgy a szolgáltatási díj
4. A képviselő-testület szabá
az adó alól a súlyos mozgáskorlá egyidejű megfizetésével az ebet lyozta a közterületek használatát
tozott személy vagy a súlyos moz hazaviheti. Amennyiben a kutyá a 21/2005. (X. 25.) Ör. számú ren
gáskorlátozott kiskorú személyt ért nem jelentkezik a gazdája, az deletében, és az illetéktelen hasz
szállító, vele közös háztartásban ebet elaltatják. A kóborló ebek nálatot megtiltotta. A rendelet
élő szülője, nevelőszülője, mos ről bejelentéseket munkaidőben alapján közterület-használati
toha- vagy örökbefogadó szülő az ebesi Polgármesteri Hivatal engedélyt kell kérni a közterüle
je tulajdonában lévő egy darab, munkatársai: Németh Adrienn tek rendeltetéstől eltérő használa
100 kW teljesítményt el nem érő titkárnő (tel.: 565-048/111 mel ta esetén. A közterület használa
személygépkocsi, ide nem értve lék) és Csige Lajos falugondnok tért a rendeletben meghatározott
a személytaxiként üzemelő sze (tel.: 06-30/368-8433), valamint a összegű díjat kell fizetni. Enge
mélygépkocsit. Ha a mentességre Hajdúszoboszlói Városgazdálko dély-köteles többek között: a
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teher- és különleges gépjármű
vek, valamint ezek vontatmányai
nak elhelyezése, az építési mun
kával kapcsolatos állvány, építő
anyag és törmelék, valamint tüze
lő és egyéb dolog, tárgy elhelye
zése is.
A közterület-használati enge
délyt a nem Ebesen gépjárműadót
fizető tehergépjármű tulajdono
sa nem kérhet, engedély nélkül
pedig nem parkolhatnak a tele
pülés területén.
A közterület-használati enge
délyt annak kell kérnie, aki a köz
területet használni kívánja.
Az illetékköteles kérelmet a
tevékenység megkezdése előtt leg
alább 15 nappal a Polgármesteri
Hivatalhoz be kell nyújtani, arról
a polgármester határozatban
dönt. A kérelem-nyomtatvány a
Polgármesteri Hivatal 4. sz. szo
bájában szerezhető be.
Aki a közterület használatának
helyi szabályairól szóló helyi ren
deletben foglaltakat megszegi, a
szabálysértési hatóság 30 000 Ftig terjedő pénzbírsággal sújthatja.

III. Megszüntetésre került
a méltányossági ápolási díj
Ahogy az ismert, a képviselőtestület elfogadta az önkormány
zat 2007. évi költségvetését. Az
Országgyűlés által elfogadott, a
költségvetésről szóló 2006. évi
CXXVII. törvény és a tavalyi év
során megvalósult, a szociális
támogatásokat érintő jelentős
változások miatt az önkormány
zat Képviselő-testülete a 2007.
február 14-én tartott testületi
ülésén úgy módosította a szociá
lis igazgatás helyi szabályairól
szóló helyi rendeletét, hogy meg
szüntette a méltányossági ápolá
si díj elnevezésű, nem kötelezően
adható támogatás lehetőségét.
A módosítás értelmében azok,
akik a módosítás hatályba lépé
sekor, azaz 2007. február 15-én a
korábbi szabályok szerint támoga
tásban részesültek, 2007. május 31ig kaphatják a támogatást, ezt köve
tően azonban méltányossági ápolá
si díj megállapítására a helyi rende
let értelmében nincs mód. A támo
gatás megszüntetéséről az érintet
tek határozat útján értesülnek.
Bek Melinda
jegyző

Ebes község önkormányzata időszaki lapja.
Felelős szerkesztő, kiadó: Rózsahegyiné Juhász Éva ebeshirlap@freemail.hu A szerkesztőség címe:
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„Nyitott kapukat döngetnek…”
Több éve tartó probléma meg
oldására tett közelebbi lépése
ket Ebes Község Önkormányza
tának képviselő testülete, ami
kor február 14-én közmeghall
gatás keretében meghallgatta
a lakosság panaszát. Ebes pol
gárai aláírásgyűjtésbe kezd
tek Szabó Imréné (Kossuth u.
75. szám alatti lakos) vezetésé
vel. Kérelmükben az alábbiakat
fogalmazták meg:
A községben közlekedő buszjá
ratok nyomvonalát hosszabbítsák
meg, ezzel tegyék lehetővé, hogy
a busz a faluban több helyen is
megálljon.
A problémák között hangzott
még el, hogy a Hajdú Volán Közle
kedési Zrt. sűrítse meg azon jára
tok számát, amelyek bekanyarod
nak a faluba, valamint nehezmé
nyezték a buszmegállók „tiszta”
megközelíthetőségét. Mire a helyi
lakos eléri a megállót a környe
ző utcák sártengerein keresztül
nyakig sáros lesz – mondta Szabó
Imréné (aki 812 család képvisele
tében szólalt fel), így szorgalmaz
nák újabb járdák építését.
Adorjánné megjegyezte, hogy
ha egy munkába igyekvő ember
időben be szeretne érni munka
helyére, vagy elindul azzal a bus�
szal, ami a Községházától indul és
így másfél órával hamarabb lesz
bent Debrecenben, vagy kigyalo
gol a 4-es főútnál lévő megállóhoz
időt spórolva, de fáradságot nem
kímélve. A jelen lévő ebesi lakosok
a Hunyadi–Gázláng–Kossuth utca
útvonal kiépítését javasolták a Kos
suth utca egyirányúsításával.
A Hajdú Volán Közlekedési
Zrt. képviseletében Nagy Lász
ló elmondta, hogy a megállók
nak és az annak helyt adó utak

nak, meg kell felelnie az előírá
soknak. Miszerint a kétsávú útnál
hat méter szélesnek kell lennie
az útszakasznak és a buszöböl
nek biztonságos kialakítást kell
lehetővé tenni. Egy buszöböl épí
tése, (ha az út megfelelő széles)
megközelítőleg 15 millió forint
ba kerül. Nagy László hozzáfűz
te: a Volánnak így is veszteséges,
hogy a buszok bejönnek a falu
ba, hiszen a viteldíj ugyanannyiba
kerül, mintha a 4-esnél vennék föl
az utasokat, az üzemanyag-költ
ség viszont így magasabb. Vala
mint a más városba utazókat
sem akarják kellemetlenségek
nek kitenni azzal, hogy naponta
többször kerüljenek, amiatt hogy
a busz bejön Ebesre. Ahhoz, hogy
növeljék a járatok számát megfe
lelő utaslétszám is szükséges.
A képviselő-testület tagjai a
polgármesterrel egyetértésben,
megértik a lakosság problémáját
és ők is keresik a megoldást. Ezt
bizonyítja, hogy pár évvel ezelőtt
elkészült a és jelenleg is érvény
ben van a Kossuth utca korszerűsí
tésének és a buszközlekedés meg
oldásának a terve. A terv megvaló
sítása 80-100 millió forintba
kerülne. Mivel az önkormány
zat forrásai jelenleg nem teszik
lehetővé ekkora mértékű beru
házás kivitelezését, maradnak
az európai uniós pályázati pén
zek. Az Európai Unió 2007. ápri
lis 23-án ír ki pályázatot a tele
pülések közútjainak fejlesztésé
re, amivel a költségek akár 80%-át
is fedezni lehet. A kiírásra Ebes is
nyújt be pályázatot
Galgóczi Mihály polgármester
és a képviselők többsége elmondta,
hogy ez a négyéves programukban
a járdakorszerűsítéssel együtt
benne van. Jelenleg a csatornázás

és más fontos beruházás költsé
gei terhelik Ebes kasszáját. Ami
kor a lakosok ilyen méretű köve
teléssel állnak elő és ezt aláírásuk
kal nyomatékosítják, gondolniuk
kell a falu teherbíróképeségére,
arra hogy nem megy minden
egyszerre. A türelmetlenség sem
szül több pénzt. A 4-es út mel
letti buszmegálló megközelítésé
re kerékpár is szóba jöhet. Ehhez
az önkormányzat megteremtet
te a feltételeket és település utcá
iban – a Gázláng utca kivételével,
ahol viszont van aszfaltozott út –
mindenhol van járda.
Nagy László jelezni fogja a Haj
dú Volán felé a felmerült panaszo
kat és utasszámlálással vagy más
felméréssel megvizsgálják, melyik
időszakban lenne nagy szükség a
járatok számának növelésére. A
közmeghallgatáson olyan konk
rét buszjáratok, melyekről érdem
ben lehet tárgyalni igazából fel
sem merültek. Egyedül Adorján
Csongorné javasolta, hogy egy dél
után két óra körüli és egy esti busz
fél hét és tíz óra között célszerű
lenne, ha betérne a településre.
Az önkormányzat kéri a lakos
ságot, hogy tegyenek javaslatot
olyan buszjáratokra, melyeknek
célszerű lenne Ebesre bejönni,
arra viszont a Volán nem lát lehe
tőséget, hogy minden járat befor
duljon Ebesre.
A kérelmet Galgóczi Mihály
polgármester úr is aláírta, ezzel
jelezve, hogy egy oldalon áll a
lakossággal és a hivatal kezdemé
nyezi a megfelelő hatóságoknál a
Hunyadi–Gázláng–Kossuth utca
nyomvonal engedélyét. A problé
ma megoldásáig az önkormány
zat és a közlekedési vállalat is az
érintettek szíves türelmét kéri.
Bencsik Ildikó

HIRDETMÉNY
TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK!

Ebes Víziközmű-társulata
2007. március 28-án, 16.30 órai kezdettel

tartja alakuló közgyűlését

az Ebesi Művelődési Házban, melyre szeretettel várunk valamennyi társulati tagot.
Az ülésen a következő napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra:
• A szervezőbizottság elnökének beszámolója.
• Az érdekeltségi egység és a fizetendő hozzájárulás mértékének meghatározása.
• A társulat megalakulásának elhatározása.
• A társulat alapszabályának elfogadása..
• A társulat vezető szerveinek és a tisztségviselőinek megválasztása.
• Küldöttek megválasztása.
• Egyebek (a társulat működésével kapcsolatos döntések).
Tisztelettel: Dézsi Julianna
az előkészítő és szervezőbizottság elnöke

Képviselői
tiszteletdíjak
A képviselő-testület a 2007.
évi költségvetési rendelet
elfogadását követően a 2007.
február 14-én tartott testü
leti ülésen fogadta el a kép
viselői tiszteletdíjakról szóló
helyi rendeletét. Az új rende
letre azért volt szükség, mert
a 2006. október 1-jei válasz
tásokkal egyidejűleg lépett
hatályba a képviselők jogállá
sát szabályozó törvény módo
sítása, ami változtatott az
addig alkalmazott számítási
módokon, és egyéb, a képvise
lői jogviszonyt érintő módo
sításokat vezetett be. Eze
ket az új szabályokat kellett a
helyi rendeletbe átültetni, és
egyúttal szabályozni a tisz
teletdíjak mértékét is, mert a
számítási mód is megválto
zott a törvénymódosítás nyo
mán, azonban összegszerű
en a mértékek 2004 óta nem
emelkedtek.
A 2007. február 15-én
hatályba lépett, a képviselői
tiszteletdíjakról szóló 4/2007.
(II. 15.) Ör. számú rendelet
szerint a képviselői tisztelet
díjak – bruttó összegben – az
alábbiak:
– a helyi önkormányzati
képviselő tiszteletdíja (alap
díj): 26 500 Ft,
– a bizottságban dolgozó kép
viselő tiszteletdíja: 32 500 Ft,
– a bizottság elnökeinek
tiszteletdíja: 48 300 Ft,
– a bizottságok külső tagja
inak tiszteletdíja: 9900 Ft.
Ha a képviselő, illetve a
bizottság külső tagja a testü
let, illetve a bizottság ülésé
ről távol maradt, az elszámo
lási időszakban a tiszteletdíját
arányosan csökkenteni kell.
Kivételt képez az önkormány
zati megbízatás teljesítése
miatti távollét.
Bek Melinda

Házszámok
kihelyezése
Sok problémát okoz az,
hogy a mentő, tűzoltó, ügye
letes orvos, postás, stb. a lakó
kat nem találja, mert a ház
számok hiányosan vannak
csak feltüntetve. Erre tekin
tettél kérjük a tisztelt lakossá
got, hogy saját érdekükben az
ingatlanjaikon a házszámokat
jól látható módon helyezzék
el, lehetőleg úgy, hogy a ház
szám táblán az utca neve is fel
legyen tüntetve.
Bek Melinda
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Kamionstop
Felvetődött egy újabb gond a
helyi lakosok körében, miszerint
egyre több tehergépjármű nehe
zíti meg a közlekedést Ebesen.
Sok illetéktelen parkol a telepü
lés utcáin, hatalmas kamionjá
val. Ezzel nem csak veszélyezteti
és akadályozza a közlekedőket,
hanem károkat is okoz az úttest
ben, valamint a füves területeken,
ahol a megrakott járművek kere
kei mélyen nyomott hagynak. Az
érintett sofőrök két kategóriába
sorolhatóak.
Az egyik csoportot azon vál
lalkozók alkotják, akik járműveik
után az Ebesi Önkormányzatnak
fizetik súlyadójukat, ezzel hozzá
járulva az utak karbantartásához,
felújításához. A bérelt rakodóhely,
gépjármű várakozóhely, teher
gépjárművek elhelyezése 7500
Ft/év/gj.
A másik csoportba azok a helyi
lakosok tartoznak, akik például
más város vállalatánál dolgoznak,
de céges tehergépjárművükkel
ebesi otthonuk környékén par
kíroznak. Így sem a súlyadóval,
sem más módon nem járulnak
hozzá Ebes útjainak javításához.
Ezért határozott úgy a képviselőtestület, hogy nem adható közte

rület-használati engedély a teher
gépjárművek vagy vontatványaik
elhelyezése céljából annak, aki a
kivetett gépjárműadót nem Ebes
Község Önkormányzatának fizeti,
engedély nélkül pedig nem par
kolhatnak a település területén.

A legjobb megoldás, ha a kamio
nokat és teherautókat telephelyen
helyezik el, amelyből több is talál
ható Ebesen. Gondot okoz még a
4-es főútról letérő nagyjárművek
sorsa, amelyek sofőrjei csupán
megpihennek ideig-óráig. Mivel

Ebes Fő utcája állami tulajdonú
közút, így erről a területről nem
tilthat ki senkit az önkormányzat,
csak kérheti az Állami Közútke
zelőt a forgalomkorlátozásra.
Bencsik Ildikó

Áprilisban lomtalanítás

Értesítjük a lakosságot,
hogy az AKSD Városgaz
dálkodási Kft. Ebesen az
éves lomtalanítást 2007.
április 26-án (csütörtök)
és április 27-én (péntek), a
heti rendszeres szemétszál
lítással egyidejűleg, a meg
szokott területi beosztás
nak megfelelően végzi el
naponta 6.00–14.00 óra
közti időszakban.

Ha a kihelyezett hulladék
mennyisége indokolja, az
AKSD. a hulladék elszállítását
szükség esetén folytatja ápri
lis 28-án, szombaton is, tehát
a lomtalanítás keretében a
megadott módon és határ
időre kihelyezett hulladékot a
szombati napig mindenkép
pen begyűjtik.

Kihelyezhető hulladékok:
• az ingatlanoknál keletkező
olyan szilárd hulladékok,
amelyek nem helyezhetők
el a tároló edényzetben,
vagy a rendszeres hul
ladékszállítás alkalmá
val nem szállíthatók el: pl.
bútor, elektronikai készü
lék, nagyobb kartondoboz,
rongy bezsákolva.

veszélyezteti a begyűjtést
végzők egészségét, testi
épségét.

A lomnak minősülő tárgya
kat a gyűjtési útvonal mel
lé kell kihelyezni úgy, hogy az
a begyűjtő gépjárművel meg
közelíthető legyen, és a gya
logos-, gépjármű-forgalmat
ne akadályozza. Az apróbb,
kis méretű hulladékot bekö
Nem helyezhető ki lomta tözött zsákokban kell kihe
lanítás alkalmával:
lyezni. A hulladékokat lehe
• kommunális hulladék,
tőleg előző nap este, de leg
• építési törmelék,
később a megadott nap 6.00
• gépjármű gumi,
óráig ki kell helyezni.
• akkumulátor,
• veszélyes hulladéknak
minősülő anyagok, vegy
Kérjük a lakosságot, hogy
szerek,
segítsék a lomtalanítást vég
zők munkáját a fentiek betar
• minden olyan hulladék,
amely a begyűjtés során
tásával!
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Bált rendezett az óvoda
Az ebesi óvoda immár hagyo
mányosnak mondható jótékony
sági bálját rendezte meg 2007.
február 17-én 19 órai kezdettel
az Arany Oroszlán étteremben.
A terem minden zuga megtelt
vendégekkel, összesen 154-en
kívántak bálozni. Évről-évre
nagyobb az érdeklődés és ez
annak is tudható, hogy a szülők
elégedettek az óvodánkkal, szol
gáltatásainkkal és az óvodai dolgo
zókkal. A pohárköszöntő után
színvonalas műsor kezdődött.
Felléptek a Salome táncstúdió
táncosai, az ovis mazsorett cso
port és a Hajdúszoboszlói Kovács
Máté Művelődési Ház Szivárvány
tánccsoportja.
A finom és bőséges vacsorát a
szülők és a dolgozók által készí
tett sütemények tették teljessé.
Az elengedhetetlen jó szórakozást
nyújtó zenét Sándor Zsolt és társa
Nagyházi János szolgáltatta.
Az est folyamán két alkalom
mal került sor tombolahúzásra.
Óriási mennyiségű, értékesebb
nél értékesebb ajándékok találtak
gazdára.
A bált a megszokott éjféli meg

lepetés tette még gazdagabbá. Az
óvoda dolgozók country táncát
láthatták a kedves vendégek.
A bálunk bevétele 421 240 Ft.
Itt szeretnénk megköszönni a
szülőknek, óvodai dolgozóknak,
magánszemélyeknek, vállalko
zóknak, üzleti partnereinknek a
támogatásukat: akik süteményt
sütöttek, részt vettek a bálon, tom
bolatárgyat, pénzt ajánlottak fel.
Óvodánk vándorvázáját a leg
magasabb összeget felajánló csa

lád nyerheti meg. Az idén Tere
mi Gábor és felesége (Ebes, Gáz
láng u. 32.) kapta meg, és a követ
kező ovibálig az ő lakásukat fogja
díszíteni a szép váza.
A befolyt összeget óvodánk ját
szóudvarának bővítésére hasz
náljuk. Terveink szerint a gyer
mekek a gyermeknapon birtok
ba is vehetik.
Czeglédiné Herczeg Ildikó
óvodavezető

Óvodai hírek

– március 27., kedd – 1 csiga csoport
Az óvoda halljában újra megrendezésre kerül a
tavaszi vásár március 26–30. között. A bevételt a
– március 28., szerda – 4 pillangó csoport, 6 kati
nagycsoportos óvodások ballagtatására fordítjuk. ca csoport
Ugyanezen a héten óvodai nyílt napokon tájéko – március 29., csütörtök – 2 cica csoport
zódhatnak a szülők gyermekeik fejlettségéről. 8 órá – március 30., péntek – 5 napocska csoport
tól 11 óráig tekinthetnek be az óvodai életbe:
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
– március 26., hétfő – 3 manó csoport
Czeglédiné

Farsangoltak az iskola tanulói
Vízkereszttől húshagyó ked
dig, ebben az évben február 27-ig
tartott a farsang. A farsang hos�
sza mindig a húsvét időpontjától
függ. Húsvét változó időpontú
mozgó ünnep. Húsvét vasárnap
mindig a tavaszi napéjegyenlő
séget követő első holdtölte utáni
első vasárnap, s innen visszaszá
molva kezdődik hamvazószerdán
a 40 napos böjt.
A farsangi ünnepkör legfel
tűnőbb mozzanata a jelmezesálarcos alakoskodás, amely a mohá
csi busójárástól, a velencei és riói
karneváltól eltekintve napjaink
ban már inkább az iskolai, óvodai
farsangokra korlátozódik.
A hagyományokhoz híven
ebben az évben is farsangoltak az
iskolai tanulói a művelődési ház
ban. Az osztályok jelmezes felvo
nulására két egymást követő pén
teken került sor.

Kulturális híradó
Pályázik az Ebesi
Kulturális Kht.
Pályázati pénzekkel szeret
nénk a rendezvényekre, köny
vekre költhető költségvetés
ét kiegészíteni a kulturális kht.
A Miniszterelnöki Hivatal EU
Kommunikációs Főosztályá
hoz 150 000 forint könyvvá
sárlási pályázatot adtunk be.
A Nemzeti Kulturális Alap
Könyvtári szakmai kollégiumá
nál könyvtári bútorokra, esz
közökre pályáztunk 100 000
forint értékben. A könyvtárt, az
olvasást népszerűsítő rendezvé
nyekre szintén 100 000 forintot
kértünk a községi könyvtárnak
a Nemzeti Kulturális Alaptól.
A Balassi Bálint Magyar Kul
turális Intézet pályázatot hir
det Kodály Zoltán születésé
nek 125. évfordulója alkalmá
ból. A pályázat célja Kodály Zol
tán zenepedagógiai, népműve
lői munkásságának népszerűsí
tése; zeneszerzői, népdalgyűjtő,
kutatói tevékenységének megis
mertetése. A könyvtár vetélke
dőt szervez Kodály Zoltán mun
kásságáról, amennyiben sike
res lesz az intézethez beadott
pályázata, mely 80 ezer forinttal
támogatná a rendezvény szerve
zését. Egy régi álom válhat való
ra amennyiben a Nemzeti Kul
turális Alap Szépirodalmi Kol
légiumához beadott pályázat
sikeres elbírálásban részesül.
Uzonyi Pál gyermekverseit és
az általa a versekhez készített
illusztrációkat tartalmazó köte
tet szeretnénk kiadni.

Látogatottsági statisztika
Az elmúlt évben 281 nyitva
tartási napon 5625-en – 18%kal többen, mint 2005-ben –
keresték fel a könyvtárat. A hat
ezer kötetes állományból, mint
egy 3200 könyvet kölcsönzött ki
2200 olvasó. Az internetet 3485en használták. A múzeumot 871en keresték fel. A községi könyv
tár nyitva tartása: hétfő: zárva,
kedd: 15–19 óráig, szerda: 13–
19 óráig, csütörtök: 15–19 órá
ig, péntek: 13–19 óráig, szom
bat–vasárnap: 10–18 óráig

Múltunk és jelenünk
Az ebesi Széchényi Ferenc
Tájmúzeum kiállítást rendez
Ebes 1952-2007 közötti törté
netéből azon alkalomból,
hogy 55 évvel ezelőtt január 2án kelt a község alapító okira
ta. A kiállítást március 15-én
9 órakor Dézsi Julianna alpol
gármester nyitja meg. A kiál
lítás 2007. május 31-ig lesz
megtekinthető.
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Amit a vizitdíjról érdemes tudni
A kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény alapján feb
ruár 15-től vizitdíj fizetése mel
lett lehet igénybe venni a gyógy
kezelés céljából végzett ellátáso
kat, vagyis a háziorvosi, a fogá
szati és a járóbeteg-szakellátást
valamint napidíjat kell fizetni a
kórházi ellátásért.
A háziorvosi szolgálatok által a
kötelező egészségbiztosítás ellá
tásairól szóló 1997. évi LXXXIII.
törvény alapján eddig térítésmen
tes ellátásokat a szolgálat –
amennyiben a törvény kivételt
nem tesz – kizárólag vizitdíj befi
zetése mellett nyújthatja. Ettől az
időponttól tehát a háziorvosi szol
gálatok és a járóbeteg-szakrende
lések 18 éves életkor alatt és jog
szabályokban konkrétan megha
tározott esetekben térítésmen
tesen, egyéb esetben alkalman
ként 300 Ft-ért vehetők igény
be. Az a beteg, aki a csak beutaló
val igénybe vehető szakrendelése
ket beutaló nélkül veszi igénybe
600 Ft-ot köteles fizetni. Szin
tén 600 Ft-ot kell fizetnie annak,
aki a járó beteg szakellátást más
finanszírozott helyen veszi igény
be, mint ahová a beutaló szól.
Az a beteg is, akinek a házior
vosi ellátása saját kérésére nem a
rendelőben történik, illetve nem
a bejelentett tartózkodási helye
szerinti területi ellátásra kötele
zett háziorvosnál veszi igénybe az
ellátást 600 Ft-os emelt összegű
vizitdíjat köteles fizetni.
Térítésmentes ellátások a jog
szabályok szerint:
– A 18 év alatti biztosított szá
mára nyújtott ellátás
– A sürgős szükség esetén nyúj
tott, külön jogszabályban megha
tározott ellátások.
A 52/2006. (XII. 28.) EüM
rendelet szerint „a sürgős szük
ség körébe tartozó egészségügyi
szolgáltatás minden olyan egész
ségügyi tevékenység, amelyet, az
életet veszélyeztető állapotok és
betegségek szakszerű ellátása,
valamint azok maradandó egész
ségkárosító hatásának megelőzé
se érdekében – a beteg állapotá
nak stabilizálásáig – végeznek”.
nevesített ellátásokra.
A sürgős szükség körébe tarto
zó, életet veszélyeztető állapotok
és betegségek a következők:
„1. Életet veszélyeztető, vagy
maradandó egészségkárosodás
veszélyével járó (külső vagy bel
ső) vérzés
2. Átmeneti keringés- és/vagy
légzésleállással járó állapotok (Pl.
embolia, Adams-Stokes-Morgagni
szindróma, syncope, fulladások,

életet veszélyeztető ritmuszava
rok, klinikai halál állapota)
3. Életveszélyes endokrin- és
anyagcsere állapotok, a folyadékés ion-háztartás életveszélyes
zavarai
4. Központi idegrendszeri
kompresszió veszélyével járó kór
képek (Pl. agyödéma, fejfájás, szé
dülés, tumor, gyulladás, fejlődési
rendellenesség, trauma)
5. Eszméletlen állapotok
6. Status epilepticus és tüneti
görcsrohamok
7. Hirtelen fellépő látászavar,
látásvesztés, „vörös szem”, szem
sérülés
8. Szepszis
9. Magas halálozású, vagy
súlyos szövődmények kialakulásá
nak veszélyével járó hirtelen fel
lépő, vagy progrediáló, nem-sebé
szeti betegségek és érkatasztró
fák ellátása
10. Szülés, koraszülés, lepény
leválás, súlyos terhességi toxémia,
eclampsia újszülött ellátása, akut
nőgyógyászati vérzés
11. Sokk megelőző és sokkos
állapotok, életveszélyes allergiás
és anaphylaxiás állapotok, szisz
témás és poliszisztémás autoim
mun betegségek krízis-állapotai
12. Az immunrendszer foko
zott, vagy kóros működésén, illet
ve a csontvelői vérsejtképzés elég
telenségén alapuló heveny vér
sejthiány-állapot
13. Veleszületett, vagy szerzett
véralvadási zavar alapján létrejö
vő heveny életveszély

14. Akut légzési elégtelenség,
légút szűkület (Pl. gégeödéma, asth
más roham, idegentest, fulladás)
15. Mérgezések
16. Akut hasi katasztrófák és
azok képében jelentkező, nagy fáj
dalommal, görcsökkel járó kórké
pek (Pl. bélelzáródás, appendicitis,
perforatio, méhen kívüli terhes
ség, petefészek ciszta megrepedé
se, tuboovarialis tályog, kocsány
csavarodott cysta, kizárt sérv,
epegörcs, vesegörcs, vérvizelés)
17. Égés-fagyás (III–IV. fokú
és nagykiterjedésű I–II. fokú, és/
vagy az életminőség szempont
jából különösen veszélyeztetett
testtájat vagy a légutakat érintő)
18. Elsődleges sebellátás
19. Testüregek (koponya, mell
kas, has) és parenchy más szervek
(szív, tüdő, lép, máj, vese) sérülése
20. Compartement szindrómák
21. Nyílt törések és decolle
ment sérülések
22. Amputációk (replantációs
lehetőségekkel vagy azok nélkül)
23. Súlyos medencegyűrű töré
sek
24. Politraumatizáció, többszö
rös sérülések
25. Búvárbalesetek, magassá
gi betegség, keszonbetegség, baro
trauma
26. Áramütés, elektrotrauma
27. Hő- és hidegártalom, kihű
lés, hypothermia, hyperthermia,
napszúrás, hőguta
28. Súlyos akut sugárártalom
és sugárbetegség
29. Öngyilkossági
kísérlet

és szándék, mentális állapottal
összefüggő közvetlen veszélyezte
tő állapot
30. Heveny pszichés zavarok,
pszichózisok
31. Infektológiai kórképek,
melyek önmagukban vagy szö
vődményeik révén az életet veszé
lyeztető állapotot idéznek elő.”
Amennyiben az orvosi vizs
gálat során megállapítást nyer,
hogy az ellátás még sem tartozik
a sürgős szükség körébe a vizitdí
jat utólag meg kell fizetni.
• Térítésmentes az ellátás,
amennyiben az Eütv. szerinti
kötelező járványügyi intézkedés
részét képezi.
• A katasztrófa-egészségügyi
ellátás részét képező háziorvo
si ellátás.
• A terhesgondozás
• A háziorvos által végzett, a
kötelező egészségbiztosítás kere
tében igénybe vehető betegségek
megelőzését és korai felismerését
szolgáló szűrővizsgálatok.
• A hajléktalanok ellátására
finanszírozott háziorvosi szol
gálatnál igénybevett ellátás (és e
kijelölt háziorvos beutalása alap
ján bármely más egészségügyi szol
gáltatónál igénybevett ellátás).
• Térítésmentes a háziorvosi
szolgálat által a 4/2007. (I. 22.)
Korm. rendeletben meghatáro
zott tartós orvosi kezelés részét
képező, az alapbetegséggel össze
függő ellátás.
A tartós orvosi kezelések köre
a következő:

2007. március • Ebesi Hírlap | 
a) rosszindulatú daganatos
megbetegedésekben szenvedő
betegek oki és tüneti kezelése,
b) vesebetegek dialízis keze
lése és az azzal összefüggő vizs
gálatok,
c) a véralvadás rendszerének
veleszületett betegségeiben szen
vedők ellátása,
d) véradással összefüggő vizs
gálatok,
e) cukorbetegség kezelése,
f) szerv- és szövetátültetésre
várók, valamint szerv- és szövet
átültetésen átesettek gondozása,
g) HIV fertőzés és AIDS beteg
ség kezelése,
h) szkizofrénia, szkizoaffektív
pszichózis, súlyos depresszió,
súlyos bipoláris szindróma kór
képek kezelése.
A törvény lehetővé teszi, hogy a
20 alkalommal megfizetett vizit
díj nyugtával, illetve számlával
történő igazolása mellett a 21. és
ezt követő alkalmakkal megfize
tett vizitdíjat a jegyzőtől vissza
igényelje. E rendelkezés kezelhe
tővé teszi a törvény azon rendelke
zését, amely szerint a háziorvosi
ellátásért fizetendő vizitdíj köré
be tartozik a fogorvosi alapellátás
keretében megfizetett vizitdíj is,
így pl. ha egy biztosított 16 alka
lommal vett igénybe fogorvosi
alap ellátást, az ötödik alkalom
mal igénybe vett háziorvosi ellá
tásra már térítésmentesen jogo
sult, azonban ez nem a vizitdíj
fizetési kötelezettség alóli men
tesítést jelenti, hanem a megfize
tett vizitdíj jegyzőtől történő
visszaigénylésére való jogosultsá
got. Nem számít külön alkalom
nak, ezért nem kell külön vizitdí
jat fizetni a háziorvosi ellátásért,
amennyiben a beteg állapota
miatt szükséges vizsgálat jellege

teszi szükségessé, hogy a beteg sért és a fekvőbeteg gyógyintéze
ugyanazon háziorvost ugyanaz ti ellátásért sem vizitdíjat, illetve
nap ismételten felkeresse.
kórházi napidíjat fizetnie. E kör
ben azonban további mentessége
A rendelet szerint a vizitdíjat a ket ad az Ebtv., nevezetesen térí
beteg vizsgálatát megelőzően kell tésmentesen jogosult a biztosított
megfizetni, illetve beszedni. Az
– a terhes gondozás részét képe
utólagos vizitdíj megfizetésére a ző ellátásokon túl a szüléshez és a
rendelet csak abban az esetben gyermekágyas anyák gondozásá
ad lehetőséget, ha az ellátás során hoz kap- csolódó ellátásokra,
felmerül a vizitdíj alóli mentesség
– pszichiátriai beteg közvetlen
lehetősége és a vizsgálatot köve veszélyeztető magatartása vagy
tően válik egyértelművé, hogy bíróság kötelező intézeti gyógy
annak okai nem álltak fenn. A kezelést elrendelő határozata
vizitdíjat minden egyes házior alapján intézeti gyógykezelésre,
vos és beteg között megvalósuló illetve bírói döntés alapján elme
gyógyító vagy diagnosztikai célú állapotának megfigyelése céljából
találkozás alkalmával – ide értve történő intézeti elhelyezésére.
az egészségügyi szakdolgozó által
Nem kell a vizitdíjat, illetve jel
a betegen végzett diagnosztikai lemzően a kórházi napidíjat meg
célú ellátást is – meg kell fizet fizetni, ha az ellátás során a biz
ni. A rendelet szerint nem szá tosított elhalálozott.
mít külön alkalomnak, így nem
Az általános szabályokon túli
kell vizitdíjat fizetni az orvos által speciális rendelkezések a követ
rendelt injekciós, illetve infúzi kezők:
ós kúráért és kötözésért, amen�
A járóbeteg szakellátásért fize
nyiben azt nem a háziorvos végzi. tendő vizitdíj összege alapesetben
(Nem számít továbbá külön alka szintén 300 Ft illetve ugyanekko
lomnak a nem orvos által végzett ra összeget kell kórházi napidíj
fürdőgyógyászati ellátás részét ként ellátási naponként fizetni.
képező kezelés, gyógytorna és
Amennyiben a biztosított
fizikoterápiás kezelés sem.)
ugyanazon a napon egy egészség
A biztosított emelt összegű, ügyi szolgáltatónál több járóbeteg
1000 forint vizitdíj mellett veheti szakellátást vesz igénybe, a vizit
igénybe a háziorvosi ügyeleti ellá díjat csak egyszer kell megfizetni.
tást, amennyiben annak igénybe Ezt az első ellátás igénybevétel
vételét sürgős szükség (fent leír ét megelőzően kell teljesíteni és a
tak )nem indokolja.
vizitdíjról a nyugtát, illetve szám
lát is ekkor kell kiállítani.
A járóbeteg szakellátás vizitMíg a háziorvosi vizitdíj érte
lemszerűen az orvos–beteg talál
díja és a kórházi napidíj
kozásokhoz kötődik, a járóbeteg
Az alapvető szabályok azono szakellátásban a vizitdíj fizetése
sak a háziorvosi vizitdíjra vonat szempontjából az egészségügyi
kozókkal, így mindazon esetek szakdolgozó által a betegen vég
ben, amikor a beteg a háziorvo zett diagnosztikai célú ellátást is
si ellátás igénybe vételére vizitdíj érteni kell. (Pl. beutalás alapján
megfizetése nélkül jogosult akkor szakrendelőben történő vérvétel
nem kell a járóbeteg szakellátá esetén nincs orvos–beteg talál

kozás, de a vizitdíjat – ha nincs
mentességi ok – meg kell fizet
ni, ugyanakkor nem kell vizitdí
jat fizetni abban az esetben, ha
a háziorvos által levett vizsgála
ti anyagot küldik be laboratóri
umi vizsgálatra, hiszen itt nincs
betegmozgás).
A napidíj alkalmazásában fek
vőbeteg gyógyintézeti ellátásnak
minősül a nappali kórházi ellátás,
az egynapos sebészeti ellátás is. A
kúraszerű ellátás a vizitdíj meg
fizetése szempontjából járóbetegszakellátásnak minősül.
A kórházi napidíjat – a vizitdíj
hoz hasonlóan – legfeljebb éven
te 20 napi fekvőbeteg gyógyinté
zeti ellátásért kell megfizetni,
azonban alapvető eltérés a vizit
díjtól, hogy míg azt előre, a kór
házi napidíjat csak utólag, a kór
házból történő elbocsátáskor kell
megfizetni.
A kórházi napidíj alól a kisko
rú akkor is mentesül, ha a felvéte
lekor a 18. életévét még nem töl
tötte be, de a fekvőbeteg gyógy
intézetben történő tartózkodása
alatt azt betölti.

A vizitdíj visszaigénylése
Amennyiben a biztosított a
vizitdíjról kiállított nyugtával,
illetve számlával igazolja, hogy az
adott naptári évben általa igény
be vett háziorvosi ellátásért – ide
értve a fogorvosi alapellátást is
–, illetve járóbeteg szakellátá
sért vizitdíjat már 20 alkalom
mal fizetett, a 20. alkalom felet
ti ellátások után fizetett vizitdí
jak összegét a lakóhelye szerint
illetékes önkormányzat jegyző
jétől visszaigényelheti a tárgyévet
követő 60 napon belül.
A visszaigénylési kérelemhez
csatolni kell a vizitdíjakról kiállí
tott nyugtát vagy számlát, ide
értve a 20 alkalommal befizetett
és nem visszaigényelhető, illet
ve a 20. alkalom feletti és a kére
lem szerint visszaigényelt vizit
díjat is.
A kérelmet az önkormányzat
nál szóban is elő lehet terjeszteni.
A kérelemről a jegyző 15 napon
belül dönt, az eljárás illeték és
költségmentes.
A kórházi napidíj visszaigénylé
sének lehetőségéről nem rendel
kezik a jogszabály. Ennek oka,
hogy a napi díjat nem előre,
hanem utólag kell a fekvőbeteg
gyógyintézet részére megfizetni,
így az ellátás során lehetőség van
a tárgyévben már befizetett kór
házi napidíjakról szóló nyugták,
illetve számlák bemutatására és
figyelembe vételére.
A vizitdíjjal, illetve a kórházi
napidíjjal kapcsolatos panaszokat
az egészségbiztosítási felügyeleti
hatósághoz lehet benyújtani.
Összeállította:
Rózsahegyiné Juhász Éva
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Értesítés

Ebes Község Önkormányza
ta értesíti a lakosságot, hogy a
Magyar Köztársaság nemzeti
ünnepén 2007. március 15-én dél
előtt 9.30 órától 11.30 óráig Haj
dúszoboszló–Debrecen felől érke
ző autóbusz a községi rendezvény
miatt nem fog betérni a faluba. Az
ekkor utazni vágyók szíves meg
értését kérjük.
Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje

Adj vért és megmenthetsz három életet!
2007. március 19-én, hétfőn
a Művelődi Házban véradás lesz!

Hétfő: 
8.00–12.00 óráig
Szerda:
8.00–12.00 óráig

13.00–18.00 óráig
Csütörtök: 13.00–16.00 óráig
Péntek:
8.00–12.00 óráig.
Felhívom tisztelt ügyfele
ink figyelmét arra, hogy a fen
ti időpontokon kívül NINCS
ÜGYFÉLFOGADÁS, és KIZÁ
RÓLAG halotti anyakönyvezés
sel kapcsolatos ügyintézés tör
ténik. Egyéb más ügyintézés
céljából a fenti időpontokban
kereshetik fel a Polgármesteri
Hivatalt. Kérem, hogy segítsék
a hivatal dolgozóinak munká
ját az ügyfélfogadási időpontok
betartásával.
Bek Melinda jegyző

TISZTELT EBESI LAKOSOK!

Ha pénzre van szüksége,

intézze helyben!

Ismerje meg a Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet
lakáscélú hiteleit.

Lakásvásárlás és építés gond nélkül a kiegészítő
kamattámogatásos hitellel: ezt az államilag támo
gatott kölcsönt házaspárok, illetve gyermekeit egye
dül nevelő személyek vehetik igénybe új lakás építésé
hez és vásárlásához, valamint a meglévő lakás legalább
egy lakószobával történő bővítéséhez. A hitel mellett
állami támogatásokat is igénybe lehet venni.

Biztos segítség az államilag nem támogatott ingat
lanvásárlási és építési hitellel: házaspárok vagy
egyedülállók lakásvásárlási illetve építési céljaira.
Lakás, lakóház, garázs, tároló nyaraló, hétvégi ház,
zártkert, telek vásárlásához és lakás, apartman, üdü
lő építéshez.

Önerő sem kell, mi mindent fizetünk a tatarozási
és közüzemi hitel nyújtásával: mindenkinek, aki fel
újít, tataroz, tetőt fed, csatornáz, kerítést újít, utat javít,
önerő és számlanyújtás nélkül.

További információkért keresse kirendeltségünket sze
mélyesen vagy telefonon, ahol munkatársaink készsé
gesen állnak rendelkezésükre:
Pénztári és ügyfélfogadási idő munkanapokon:
Hétfő
7.30–16.00 óra
Kedd–csütörtök
7.30–15.00 óra
Péntek
7.30–14.00 óra
Ebédidő
12.30–13.00 óra
Ebédidő alatt az ügyfélfogadás szünetel!

Ebes, Ady E. u. 2/A Tel.: 366-214.

