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„Ha sikerül végre megkötni a 
kivitelezési szerződést, akkor 
azon kell majd dolgoznunk, 
hogy a beruházás ebesi része 
mielőbb megvalósuljon. Szá
munkra érthetetlen okból Deb
recen önkormányzata a pályá
zati kiírásban az ebesi mun
kákat 2008. évre tervezte. 
Reméljük, hogy lesz módunk 
ennek megváltoztatására.” – 
olvasható a tájékoztató az Ebesi 
Hírlap 2006. évi 3. számában. A 
csatornázás aktuális helyzeté
ről Galgóczi Mihályt, Ebes köz
ség polgármesterét kérdeztük.

–  Mint ahogy arról korábban 
is beszámoltunk, a csatornázás a 
tervek szerint Ebesen 2008 tava-
szán kezdődne. A kivitelezőnél 
kezdeményeztük,  hogy  hozzák 
korábbra  a  munkálatokat  Ebe-
sen.  A  tárgyalások  sikerrel  jár-
tak,  mind  a  kivitelező,  mind  a 
gesztor  (Debrecen)  hajlandósá-
got mutatott a korábbi kezdésre, 
amelyet  műszaki  szükségszerű-
ség is diktált. A többi település 
tervei ugyanis korrigálásra szo-
rulnak, egyedül az ebesi tervek-
kel nem volt probléma.

A  kivitelező  szerint  minden 
településen  elkezdődik  még  a 
2006-os évben a csatornaépítés.

2002-ben  a  pályázat  írása-
kor az öt település – Debrecen, 
Ebes, Hajdúsámson, Mikepércs, 
Sáránd – együttműködési meg-
állapodást  írt alá, mely szerint 
a  csatornavagyon  a  települé-
seket  illeti  meg.  A  Debrecen  – 
mint gesztor – által benyújtott 
pályázatban azonban csak Deb-
recen volt nevesítve kedvezmé-
nyezettként,  így őt  illeti meg a 
csatornavagyon.  Mivel  a  támo-
gatás  kizárólagos  kedvezmé-
nyezettje Debrecen, a kivitelező 
által kibocsátott számláknak is 
Debrecen nevére kell szólnia. A 
műszaki átadást követően akti-
vált vagyont az EU előírásai sze-
rint öt évig nem lehet eladni. Ez 
viszont ellentétes azzal a helyzet-
tel, hogy a projektben résztvevő 
önkormányzatok külön vagyoná-
ba kerül a pályázat eredménye-

ként megvalósuló vagyon a beru-
házási  költségek  arányában.  A 
beruházás 58%-os EU támogatás-
sal, 32%-os állami társfinanszíro-
zással és 10%-os önerővel valósul 
meg. Amennyiben az EU-szabá-
lyok megengednék Debrecennek 
a vagyon továbbszámlázását az 
érintett települések felé, abban 
az esetben már az EU támogatá-
sokra a magyar előírások szerint 
20% többlet áfa merülne fel. Ez az 
összeg a településeket terhelné, 
Ebes esetében mintegy 30 millió 
többletköltséget jelentene. 

Ebes  nem  partner  abban, 
hogy a vagyon csakis Debrecené 
legyen, mert ez ellentétes a 2002-
ben megkötött együttműködési 
megállapodással. Debrecen város 
polgármestere tárgyalást kezde-
ményezett a vagyoni kérdésekben, 
melynek során elmondta, hogy a 
helyzet legegyszerűbb megoldá-
sa az lenne, ha az együttműködé-
si megállapodást módosítanánk 
és a vagyon egy személyben Deb-
recené lenne. Jó magam azon az 
értekezleten egyértelművé tettem, 
hogy  ez  Ebes  számára  teljesen 
elfogadhatatlan, Ebes ragaszko-
dik a csatorna vagyonához.

Ezután Debrecen kérte, hogy 
az  önkormányzatok  képviselő-
testületei  hozzanak  állásfogla-
lást a kialakult vagyoni helyzetről. 
Ebes számára teljességgel elfogad-
hatatlan,  hogy  ne  kapja  meg  a 
vagyont. Ebes idegen tulajdonú 
csatornára nem tart igényt.

A csatornadíjakat ugyanis az 

határozza meg, akié a vagyon. Ez 
az  jelentené, hogy Ebesen Deb-
recen  határozná  meg  a  díjakat, 
amely nem biztos, hogy kedvező 
lenne az ebesi lakosok számára. 
A képviselő-testület 2006. június 
21-i ülésén név szerinti szavazás-
sal egységesen határozatot foga-
dott el a kialakult helyzettel kap-
csolatosan a csatorna vagyon kér-
désében.

103/2006.(VI.21.) ÖHz.sz. 
Határozat

Ebes Község Képviselő-testü-
lete  a  Debrecen  város  és  térsé-
ge szennyvíz-elvezetési és -tisztí-
tási  projekt  vonatkozásában 
fenntartja és megerősíti a közre-
működő  felek  együttműködé-
si megállapodásában már rögzí-
tett azon álláspontját, hogy a pro-
jekt eredményeként a településen 
megvalósuló vagyon a műszaki 
átadás-átvétellel  egyidejűleg  a 
beruházási költségek arányának 
megfelelően  a  települési  önkor-
mányzat tulajdonába kerül. Egyi-
dejűleg  megerősíti  azon  állás-
pontját  is,  hogy  a  projekt  kere-
tében  Ebes  Község  területén 
megvalósuló víziközmű üzemelte-
tésével az Ebesi Községgondnok-
ság Kft.-t bízza meg. 

A  képviselő-testület  megálla-
pítja,  hogy  a  projekt  keretében 
DMJV Önkormányzata egyedü-
li kedvezményezettként történő 
megjelenítése  az  együttműkö-
dési  megállapodás  rendelkezé-
seivel ellentétes és ennek felelős-
sége kizárólag a gesztor DMJV 
Önkormányzatát  és  a  bonyolí-
tó  Debreceni  Vízmű  Zrt.-t  ter-
heli.  Amennyiben  ezen  tulaj-
donjogi rendezetlenség a projekt 
megvalósulását  veszélyeztet-
né, illetőleg az Ebes területén a 
projekt  keretében  megvalósu-
ló  víziközmű  vagyon  tulajdon-
jogának megszerzése Ebes Köz-
ség Önkormányzata részére több-
let költséget indukálna, az ezen 
körülményekből eredő kárát Ebes 
Község  Önkormányzata  a  gesz-
torral és a bonyolítóval szemben 
érvényesíti. 

Hamarabb kezdődhet  
a csatornaépítés

Ebes Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a probléma 
feloldásának lehetőségét a Pénz-
ügyi Megállapodás (FM) módosí-
tásában látja.

Felhatalmazza Galgóczi Mihály 
polgármestert,  hogy  a  képvise-
lő-testület  ezen  álláspontját  a 
köz reműködő szervezet felé kez-
deményezze.

Kósa Lajos kérésének megfele-
lően a fenti határozatot elküldtük 
Debrecen  városának.  A  három 
település – Ebes, Hajdúsámson, 
Sáránd  –  aláírásával  az  ennek 
megfelelő tartalmú levelet elküld-
tük a minisztériumba tisztázás 
céljából. Arra a kérdésre kérjük 
a választ, hogy hogyan alakulha-
tott ki ez a helyzet, és ha nincs 
más megoldás, akkor a Brüsszel-
ben megkötött Financial Memo-
randumot kell módosítani.

Ezt  követően  egy  követke-
ző  megbeszélésen  –  amelyen  a 
minisztérium képviselője, a gesz-
tor részről Pajna Zoltán alpolgár-
mester és az érintett települések 
polgármesterei  voltak  jelen  – 
tovább  folytak  a  tárgyalások  a 
vagyon  átadásáról.  A  miniszté-
rium álláspontja szerint a szerző-
désben Brüsszel által ugyan Deb-
recen  van  megjelölve  egyedüli 
kedvezményezettnek, a pályázat-
nak azonban része az együttmű-
ködési  megállapodás  is,  amely-
ben  a  települések  leszögezték, 
hogy igényt tartanak a csatorna-
vagyonra,  így  szerintük  nincs 
akadály annak, hogy a települé-
sek megkapják vagyonukat annak 
ellenére is, hogy Brüsszel Debre-
cent jelölte meg egyszemélyi ked-
vezményezettnek.

E  megállapodás  értelmében 
nincs akadály annak, hogy a tele-
pülések megkapják a vagyonukat 
és a kivitelező közvetlenül a tele-
püléseknek számlázza a rájuk eső 
költségeket.

Az első számla meg is érkezett 
a  15%  előlegről,  amelyet  Ebes 
elsőként egyenlített ki, ezt köve-
tően Sáránd és Hajdúsámson is 
kiegyenlítette. Debrecen és Mike-

Folytatás az 2. oldalon
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Az  utóbbi  időben  az  írott  és 
elektronikus média által is hang-
súlyosabban kezelt közérdekű ügy 
a parlagfű és más gyomnövények, 
károsítók elleni védekezés szük-
ségessége.  Az  allergiás  megbe-
tegedések egyre gyakoribbak, a 
település összképét, megítélését, 
a lakosok komfort érzetét pedig 
nagy mértékben befolyásolja az, 
hogy  az  ingatlan-tulajdonosok 
maguk,  a  hatóság  közbelépése 
nélkül  gondoskodnak-e  megfe-
lelő módon a folyamatos kaszá-
lásról, gyommentesítésről.

Az önkormányzat dolgozói az 
évszakoknak megfelelően a közte-
rületeken szükségessé váló felada-
tokat  ellátják,  ez  félreértésekre 
adhat okot. Mert minden lakónak 
magának kell a saját ingatlanán 
és az ingatlana előtti területen a 
megfelelő gyommentesítést elvé-

gezni.  Ezt  a  képviselő-testület 
helyi rendeletekben is szabályoz-
ta, és korábban e lap hasábjain is 
szó  volt  erről.  Akik  mindezek 
ellenére mégsem tesznek eleget 
gyommentesítési, parlagfű-irtá-
si  kötelezettségüknek,  komoly 
pénzbírságra  és  egyéb  szankci-
ókra kell, hogy számítsanak.

A  növényvédelemről  szóló 
2000.  évi  XXXV.  törvény  (Ntv.) 
ad  lehetőséget  arra,  hogy  a  par-
lagfű irtási, gyommentesítési köte-
lezettségüket  elmulasztó  ingat-
lan  használóinak  20 000  Ft-tól 
2 000 000 000 Ft-ig terjedő pénz-
bírságot szabjon ki a jegyző. Ennek 
határidőre való meg nem fizeté-
se esetén az APEH gondoskodik 
a  bírság  behajtásáról.  Természe-
tesen a bírság megfizetése esetén 
is kötelessége a lakónak egyidejű-
leg a parlagfű irtását is elvégezni. A 

kötelezettség nem teljesítése eseté-
re ún. közérdekű védekezés elren-
delésére kerül sor, melynek során 
az arra jogosult vállalkozó (vállal-
kozói díj ellenében) a tulajdonos 
akarata ellenére is elvégzi a kaszá-
lást, parlagfű-irtást, ennek a költ-
ségét szintén a mulasztó köteles 
viselni, amennyiben önként nem 
teljesíti ezt a fizetési kötelezettsé-
gét, úgy szintén az APEH gondos-
kodik a behajtásról.

Kérek ezért minden ingatlan-
tulajdonost, hogy önkéntes  jog-
követő magatartásával tegyen ele-
get a növényvédelmi törvényből 
fakadó kötelezettségének, mert a 
település képét rontja és mások 
egészségét, termőterületét veszé-
lyezteti, aki ellen hatósági intéz-
kedést kell alkalmazni felelőtlen 
magatartása miatt.

Bek Melinda jegyző

Tájékoztatom az érintetteket, 
hogy az egyes szociálisan rászo-
rult családok 2006. évi gázár- és 
távhő-szolgáltatási  támogatásá-
ról szóló 138/2006. (VI. 29.) Korm. 
rendelet alapján 2006. augusztus 
1-jétől  gázár  támogatásra  jogo-
sult a fogyatékossági támogatás-
ban vagy magasabb összegű csa-
ládi pótlékban részesülő, illetve 
nagycsaládos személy, amennyi-
ben háztartásában

–  az éves háztartási célú gázfo-
gyasztás meghaladja az 51 000 MJ-
t, de nem éri el a 170 000 MJ-t, ÉS

–  az egy főre jutó havi jövede-
lem nem haladja meg az öregsé-
gi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének (2006-ban: 25 800 Ft) 
200%-át (azaz 51 600 Ft), egysze-
mélyes háztartás esetén 300%-át 
(azaz 77 400 Ft).

A  támogatás  ugyanazon  ház-
tartásban  csak  egy  jogosultnak 
állapítható  meg.  A  támogatás 
igénybe vételének jogcíme szem-
pontjából:

– nagycsaládosként családi 
pótlékban részesülő személy: aki 
3 vagy több gyermek után része-
sül családi pótlékban, ideértve a 
családi pótlék összegének számí-
tásakor beszámítandó gyermeke-
ket is, továbbá azt a nevelőszülőt, 
illetve hivatásos nevelőszülőt, aki 
legalább 3 gyermeket nevel;

– magasabb összegű  családi 
pótlékban részesülő személy: aki 
18 év alatti, tartósan beteg, súlyo-
san fogyatékos gyermekére tekin-
tettel emelt összegű családi pót-
lékban  részesül,  illetve az a 18. 
életévét  betöltött  személy,  aki 
magasabb  összegű  családi  pót-
lékban részesül;

– fogyatékossági támogatásban 
részesülő személy: aki a fogyatékos 
személyek jogairól és esélyegyen-
lőségük biztosításáról szóló 1998. 
évi XXVI. törvény szerinti fogya-
tékossági támogatásban részesül.

A  gázár  támogatáshoz  szük-
séges  igénylőlapot a Magyar 
Államkincstár Területi Igazga

tósága 2006. augusztus 1jéig 
megküldi az arra jogosultaknak, 
a kérelmet a Polgármesteri Hiva-
talhoz 2006. október 31-ig lehet 
benyújtani.

A támogatás összege évi 51 000 
MJ–102 000  MJ  gázfogyasztás-
ra 0,469 Ft/MJ, évi 102 001 MJ – 
170 000 MJ gázfogyasztásra 0,714 
Ft/MJ.

A  jegyző  által  megállapított 
támogatás  összegét  a  területi-
leg  illetékes  szolgáltató  az  álta-
la kiállított számlában havonta 
érvényesíti.  Ha  a  jogosult  ház-
tartásában a gázfogyasztás 2006-
ban a 170 000 MJ-t meghaladja, 
a  gázár-támogatást  vissza  kell 
fizetni.

További  információ:  Magyar 
Államkincstár Területi Igazgató-
sága 4024 Debrecen, Vármegye-
háza u. 1/B, tel.: 52/516-200; Pol-
gármesteri Hivatal Szociális- és 
Gyámügyi Iroda Ebes, Széchenyi 
tér 1., tel.: 52/565-048.

Bek Melinda jegyző

Önkormányzati 
hírek

Vérvölgy utca aszfaltozása

Bár a Hajdú-Bihar Megyei 
Területfejlesztési Tanács for-
ráshiány miatt elutasította a 
Vérvölgy utcai útépítés pályá-
zatát az önkormányzat saját 
erőből oldja meg a beruházást. 
Az önkormányzat a beérkezett 
árajánlatokat még júliusban 
kiértékeli, a nyertes vállalko-
zóval szerződést kötnek és 
megkezdődik a kivitelezés.

Járdaépítések

Májusi lapszámunkban már 
beszámoltunk arról, hogy az 
önkormányzat járda építé-
sét tervezi a Horváth tanyá-
ban 300 méteren, valamint 
kijavíttatja a régi rossz állapo-
tú járdákat a költségvetés ere-
jéig a következő utcákban: a 
Déli utcában 460 m, a Kölcsey 
utcában  410 m, a Petőfi utcá-
ban 14 m, a Széchenyi utcában 
hét lakás előtt 112 m.

Vis maior keret az óvoda 
tetőszerkezetére

2006. február 17-én hóolva-
dás és rendkívüli esőzés miatt 
megrongálódott az óvoda 
tetőszerkezete. A tetőszerke-
zet helyreállítására 6 602 601 
forintot kért az önkormányzat 
a Hajdú-Bihar Megyei Terület-
fejlesztési Tanácstól. A tanács 
5 282 000 Ft támogatást ítélt 
meg a megyei vis maior keret-
ből a munkálatok elvégzésére. 

Új vezérigazgató az Arany 
Oroszlán Rt. élén

Ökrös Józsefné lemondá-
sát követően új vezetőt kellett 
választani az rt. tulajdonosa-
inak. 2006. július 1-jétől 2011. 
június 30-ig Rózsahegyiné 
Juhász Évának szavaztak 
bizalmat a részvényesek.

a parlagfű elleni védekezés: közügy!

Tájékoztató a gázár-támogatásról

pércs azonban 2006. július 17-ig 
még mindig nem utalt a kivite-
lezőnek, aki addig a munkálato-
kat nem fogja elkezdeni. Amikor 
Debrecen és Mikepércs kiegyenlí-
tette a számlákat megjelenhetnek 
a munkagépek a településeken.

A vízi-közműtársulatról

Bizonytalan  helyzetben 
nem  lehet  víziközmű-társula-

tot szervezni. Kértük az Állami 
Számvevőszék  állásfoglalását, 
hogy  a  lehet-e  egyáltalán  tár-
sulatot  szervezni  ilyen  jellegű 
beruházásnál. A minisztérium 
Brüsszeltől  kér  megerősítést  a 
vagyonnal  kapcsolatos  állás-
pontját illetően. 

Amennyiben az Állami Számve-
vőszék és Brüsszel zöld utat ad, 
akkor Ebesen is elkezdődik a vízi-
közmű-társulat szervezése, addig 
azonban nincs rá lehetőség.

Bízunk  a  lakosság  pozitív 

hozzáállásában,  hogy  minél 
többen fognak csatlakozni a tár-
sulathoz.

A hivatal és a gyógyszertár előt-
ti hirdetőben kifüggesztettük azt 
a térképet, amelyen azok az utcák 
vannak feltüntetve, amelyek az I. 
ütem során csatornázásra kerül-
nek. Az I. ütem a csatornázatlan 
lakások  egyharmadát  érinti.  A 
beruházásnak 2008. december 31-
ig kell megvalósulnia, ami nem 
könnyű  feladat,  hiszen  öt  tele-
pülésnek, bankoknak, miniszté-

riumoknak, Brüsszelnek, kivite-
lezőnek, szakértőknek és a mér-
nök-lebonyolítóknak kell a munká-
ját, igényeit, elvárásait összehan-
golni, ami olykor nehézkes és igen 
hosszadalmas.

De  azon  dolgozunk,  hogy 
minél hamarabb elkezdődjön és 
minél  hamarabb  be  is  fejeződ-
jön a projekt. A márciusi hírek-
hez képest azonban jó hírekkel 
tudunk szolgálni és a csatorna-
építés még 2006-ban elkezdőd-
het Ebesen.

Hamarabb kezdődhet a csatornaépítés
Folytatás az 1. oldalról
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Kulturális 
híradó

Nyári szünet  
a könyvtárban

A községi könyvtár és a 
múzeum július 24-től július 31-
ig zárva tart. Nyitás augusztus 
1-jén, kedden 10 órakor.

Előzetes augusztus 20. 
programjából

8.00: V. Slambuc- és pör-
költfőző verseny

12.00–12.30: Piros Rózsa 
Nótakör lemezbemutató 
műsora

12.45–13.15: táncstúdió 
műsora

13.30–14.30: Bódi Guszti és 
a Nagyecsedi Fekete Szemek

14.45–15.30. Tiszta virágos 
lakóházmozgalom és az V. főző-
verseny eredmény hirdetése

15.45–16.15: Rhythm & 
Shoes Dance Klub – ír táncok 
és klasszikus amerikai sztepp-
tánc

16.30–17.00: bolgár néptánc-
csoport a karneváli menetből

17.15–18.00: Operett-
slágerek

18.15–18.30: Részletek az 
István a király c. rockoperából 
előadják az ált. isk. tanulói

19.00-tól bál
Kísérőprogramok 10 órá-

tól 13 óráig: kézműves játszó-
ház, EÜ sátor, Feng-Shui sátor, 
rendőrségi bemutató 

A szociális igazgatásról és szo-
ciális  ellátásról  szóló  1993.  évi 
III. törvény (továbbiakban: Szt.) 
a  2005.évi  CLXX.  törvénnyel 
több ponton módosult, ráadásul 
az egyes rendelkezések hatályba 
lépése is eltérő. A törvénymódo-
sítás főleg az értelmező rendelke-
zéseket,  a  rendszeres  szociális 
segélyt, illetve a közgyógyellátás 
szabályait érinti. A törvény módo-
sítása miatt a helyi rendeletbe is 
be kell építeni az új szabályokat 
a módosított  rendelkezéseknek 
megfelelően.

A törvénymódosítás a pénzben 
és természetben nyújtott szociá-
lis  ellátások  területén  nem  új 
támogatások  bevezetésére  irá-
nyul, hanem egyes ellátási formák 
működésének hatékonyabbá téte-
lét  szolgáló  változásokat  tartal-
maz. A  jogalkotó szándéka sze-
rint a szociális segélyezési rend-
szer ezáltal hatékonyabbá válik, 
mert a segély jogosultsági feltét-
eleiben  és  összegszerűségében 

figyelembe veszi a családi körül-
ményeket és érvényesül a segély-
ből élők munkavállalásának, akti-
vitásának ösztönzése.

Eszerint a rendszeres szociá
lis segély a jövőben a felnőtt korú, 
jövedelemmel  nem  rendelkező 
személy  és  egész  családja  részé-
re nyújtott szociális támogatássá 
alakul át. A családnagyság figye-
lembe vétele  feltételezi a család 
kiadási szerkezetéhez igazodó, ún. 
fogyasztási egység bevezetését. Ez 
azt jelenti, hogy a jogosultság elbí-
rálása nem az egy főre, hanem a 
fogyasztási egységre vetített jöve-
delem alapján történik, és a támo-
gatási összeg is eszerint kerül meg-
állapításra. A segély a család meg-
lévő jövedelmét egészíti ki, így nem 
fordulhat elő, hogy a segély folyó-
sításával az érintett család  jöve-
delmi helyzete kedvezőbb legyen 
annál a családnál, amelyik a jogo-
sultsági jövedelemhatárt alig meg-
haladó  jövedelemből  él.  Fontos 
változás, hogy a segély a segélye-

zett munkába állása esetén rész-
összegben és csökkenő mértékben 
továbbra is jár.

A  közgyógyellátási rend-
szer  átalakításának  jogalkotói 
célja,  hogy  az  ennek  keretében 
igénybe  vehető  szolgáltatások 
jobban  igazodjanak  az  érintet-
tek  szükségleteihez,  a  támoga-
tás rendszere áttekinthetőbb és 
igazságosabb legyen. Jelentős vál-
tozás, hogy minden ellátottnak 
rendelkezésére áll egy havi keret, 
ez legfeljebb 12 000 Ft. Nagysá-
ga attól függ, hogy az egyénnek 
milyen krónikus betegsége van, 
és  mennyibe  kerül  a  terápiája. 
Az állam egyszerre 3 havi össze-
get helyez a beteg „elektronikus 
pénztárcájába”.  Ha  a  3  hónap 
elteltével  a  jogosultnak  a  keret-
ből maradványa képződik, akkor 
az nem veszik el, hanem a követ-
kező negyedéves kerethez hozzá-
adódik. A gyógyszer kiadásakor a 
patika mindig tájékoztatja a bete-
get arról, hogy mennyi a mara-

dék  gyógyszerkerete.  Összes-
ségében  a  közgyógyellátásra 
való  jogosultság  feltételei  nem 
változtak érdemben. Az ún. mél-
tányossági  jogcímen  történő 
közgyógyellátás esetén az önkor-
mányzati rendeletben meghatá-
rozott feltételek szerint a koráb-
bitól eltérően (amikor az Egész-
ségügyi  és  Szociális  Bizottság 
átruházott hatásköre volt) a jegy-
ző gyakorolja a jövőben a hatás-
kört, a törvény az önkormányzati 
rendelet keretszabályait megha-
tározza. A közgyógyellátás finan-
szírozása továbbra is döntően a 
központi költségvetésből történik, 
az önkormányzat a méltányossá-
gi jogcímen megállapított ellátás 
esetében hozzá kell, hogy járul-
jon a kiadásokhoz. Azonban ez 
jóval nagyobb kiadási tételt jelent 
a község költségvetésében, mint 
ahogy az a költségvetés tervezé-
sekor várható volt.

Bek Melinda
jegyző

a szociális törvény változásai

Tisztelt  Lakosság!  Ebes  köz-
ség önkormányzata 1998-ban a 
korábbi településrendezési  terv 
teljes körű felülvizsgálatával elké-
szíttette, és a képviselő-testület 
megállapította,  illetőleg  jóvá-
hagyta a község új településren-
dezési eszközeit.

Ennek  keretében  a  hosszú 
távú településfejlesztési koncep-
ció alapján elkészült a település-
szerkezeti  terv  (megállapítva  a 
4/1998. (VI. 17.) ÖH. sz. határo-
zattal), valamint a szabályozási 
terv és a helyi építési szabályzat 
(jóváhagyva a 13/1998. (VI. 17.) 
Ör. sz. rendelettel).

A tervek jóváhagyása óta eltelt 
időszakban a hosszú távú telepü-
lésfejlesztési koncepció módosí-
tását  nem  igénylő,  de  a  község 
fejlődését  jelentősen  befolyáso-
ló ágazati fejlesztések készültek 
el, illetőleg a Képviselő-testület, 
a  lakosság,  valamint  az  önkor-
mányzati szervek és a hatósági 
alkalmazás  részéről  is  felme-
rültek általánosítható vagy ese-
ti módosítási- és pontosítási igé-
nyek. Ezek az alábbiak :

–  középfokú  oktatási  intéz-
mény helyének kijelölése,

–  strandfürdő  helyének  kije-
lölése,

–  a TSZ központ (Ebesi Mező-
gazdasági Szövetkezet) iparterü-
letté minősítése,

–  az  építési  övezetek  egyes 
mutatóinak felülvizsgálata (zárt-
sorú beépítési mód oldása, épít-
ménymagasságok,  beépítettség, 
kialakítható  legkisebb  telek 
méretei egyes övezetekben),

–  társasházi  övezetek  kijelö-
lése,

–  mezőgazdasági  kerülőutak 
kijelölése,

–  újabb lakóterületek és távlati 
tartalék lakóterületek kijelölése,

–  a  belterület  keleti  részén  a 
gazdasági  területbe  ékelődően 
tervezett  lakóterület  elhagyá-
sa és gazdasági területként való 
felhasználása,

–  sport- és kulturális centrum 
kijelölése,

–  a  tömbfeltáró  utcák  szabá-
lyozásának felülvizsgálata,

–  a tervezett közúti és gyalogos 
aluljáró  szabályozásának  felül-
vizsgálata az időközben elkészült 
vasúti  korszerűsítési  terv  figye-
lembe vételével,

–  sétálóövezet  kialakításának 
vizsgálata a településközpontban,

–  a vasút melletti ingatlanok bel-
területbe vonása (a vasút déli olda-
lán lévő volt szolgálati lakások),

–  egyes  közlekedési  csomó-
pontok szabályozásának felülvizs-
gálata (Simon dűlői csomópont),

–  egészségügyi centrum és új 
Polgármesteri  Hivatal  területé-
nek kijelölése,

–  újabb  gazdasági  területek 
kijelölése a 4-es sz. főút déli olda-
lán a belterülettől keletre.

Az épített környezet alakításá-
ról és védelméről szóló többször 
módosított  1997.  évi  LXXVIII. 
törvény 9. § (2) bekezdés a) pont-
jában előírtaknak megfelelően és 
annak érdekében, hogy települé-
sünk  lakosságának minél  széle-
sebb  körben  megfelelő  legyen 
a  módosított  rendezési  terv  és 
jóváhagyása  közmegegyezéssel 
történhessen majd, kérem, hogy 
a  fenti  módosításokkal  kapcso-
latos  javaslataikat,  észrevétele-
iket,  továbbá  az  esetleges  saját 
módosítási kezdeményezéseiket 
a  Polgármesteri  Hivatal  építés-
hatóságán szíveskedjenek jelezni 
legkésőbb 2006. szeptember 15. 
napjáig. Miután szükséges lehet 
az egyes  felvetések egyeztetése, 
kérem, hogy észrevételeiket írás-
ba foglalni és névvel, elérhetőség-
gel ellátni szíveskedjenek.

Galgóczi Mihály
polgármester

Hirdetmény a település rendezési 
tervének módosításáról
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A 2005/2006-os tanévvel ese-
ményekben, tennivalókban bővel-
kedő  évet  tudhatunk  magunk 
mögött.

Időrendben haladva szeptem-
berben közös  iskolai kirándulá-
son voltunk Ópusztaszeren, majd 
sikeresen megrendeztük szülők-
nevelők  bálját,  a  karácsonyi  és 
újévi koncertet, együtt gyönyör-
ködhettünk a gyerekek farsang-
ra és a Tátikára készített produk-
cióiban. Május végén kiállítással 
és  gálaműsorral  ünnepeltük  a 
művészeti  iskola  fennállásának 
ötéves  évfordulóját,  az  utolsó 
napon pedig vidám programokat 
szervezett a diákönkormányzat.

A  programok  természetesen 
csak színesítették az iskolai éle-
tet, hisz a tanévben pedagógus-
nak  és  diáknak  a  fő  feladata  a 
tanítás illetve a tanulás.

A  2005/2006-os  tanévet  420 
tanuló  fejezte  be  iskolánkban. 
Az iskola tanulmányi átlaga 3,92. 
Kitűnő bizonyítványt 42 tanuló 
visz haza, jeles eredménnyel 27 
tanuló  zárja  az  évet.  Sajnos  9 
tanuló nem tudta teljesíteni vala-
mely tantárgyból/tantárgyakból a 
követelményeket, így nekik a nyár 
nemcsak pihenést hoz. 104 tanu-
ló részesült kiemelkedő teljesítmé-
nyéért  tantárgyi  dicséretben. 
Összesen 245 tantárgyi dicsére-
tet osztottak ki a kollégák.

A  művészeti  iskolában  18 
növendék  teljesítményét  emel-
ték ki a művésztanárok.

A  diákönkormányzat  egész 
évben nyomon követte az osztá-
lyok magatartásának, tanulmányi 
eredményének és a tisztaságnak 
az  alakulását.  Összegzésként 
elmondható,  hogy  mindhárom 
kategóriában  a  jelenlegi  ötödik 
osztályosok érték el a legjobb ered-
ményeket, példaként szolgálnak az 
egész iskolai közösségnek.

A tanórán kívüli tevékenységek 
között  az  idei  tanévben  fontos 
szerepet kapott a drogprevenció. 
Ennek a programnak a megvalósí-
tását egy elnyert pályázat  tette 
lehetővé.

Számos  egyéb  pályázaton  is 
sikeresen szerepeltünk: a Hajdú-
Bihar  Megyei  Közoktatási  Köz-
alapítvány pályázatain nyerünk:

•  nemzetközi  testvériskolai 
kapcsolatot  ápoló  fogadó  isko-
la  vendéglátással  kapcsolatos 
költségeinek támogatása, illetve 
meglévő kapcsolatok bővítésének 
támogatására 398 400 Ft-ot;

•  művészeti iskolák művésze-
ti csoportjai bemutatkozásának, 
hazai és nemzetközi vendégsze-
replésének támogatására 340 000 
Ft-ot. A pályázat önrészét a fenn-
tartó bocsátotta az intézmény ren-
delkezésére.

•  Nevelőtestületek  felkészü-
lése tréning formájában új peda-
gógiai feladatok ellátására (szemé-
lyiségfejlesztés, hátrányos helyzet 
kezelése, együttnevelés) pályáza-
ton 120 000 Ft-ot, melynek önré-
szét az iskola saját maga fedezi.

•  Pedagógiai  szellemi  fejlesz-
tések  (innovációk)  támogatásá-
ra kiírt pályázaton 180 000 Ft-ot. 
A  pályázat  lehetővé  teszi,  hogy 
5. osztályosok számára magyar 
és matematika tehetséggondozó 
illetve  felzárkóztató  foglalkozá-
sokat szervezzen az iskola.

A Tempus Közalapítvány támo-
gatta az iskola együttműködését 
angol,  francia,  török  és  görög 
partneriskolákkal.  A  program 
2006. augusztusában indul és 3 
évig tart. 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlése Társadalmi, 
Civil Kapcsolatok és Sportbizott-
sága által meghirdetett pályáza-
ton 50 000 Ft támogatásba része-
sült Az ebesi Arany János Álta-
lános  és  Alapfokú  Művészeti 
Iskola  tanulóinak  sportnapja 
Hármashegyalján címmel nyúj-
tott pályázatunk.

Még nincs eredmény a követ-
kező pályázatban:

•  A  Világ  –  nyelv  program 
Élesztő  alprogramja  keretében 
kevéssé oktatott idegen nyelvek 
tanításának  támogatására  meg-
hirdetett pályázaton 7. osztályo-
sok francia nyelvoktatására nyúj-
tottunk be pályázatot. A nyelv-
vel a gyerekek két éven keresztül, 
vagyis nyolcadik osztály végéig 
ismerkednek.

Tanulóink számos szaktárgyi, 
művészeti és sportversenyen nyúj-
tottak kiemelkedő teljesítményt, 
öregbítették  iskolánk  hírnevét, 
amiért dicséret illeti meg őket és 
köszönet felkészítő tanáraikat. 

Az idei tanév nagy feladata volt 
a két tanítási nyelvű képzés beve-
zetésének  előkészítése.  Két  haj-
dú-bihari és egy budapesti isko-
láéban vehettünk részt hasznos 
tapasztalatcserén. 

A következő tanév legjelentő-
sebb feladata: a két tanítási nyel-
vű képzés bevezetése 1. osztálytól. 
Ezzel az ebesi gyerekek olyan lehe-
tőséghez  jutnak, amelyet a kör-
nyéken  csak  kevés  iskola  tud 
tanulóinak biztosítani. 

A minőségfejlesztés keretében 
az  idén  ismét sor került a part-
neri igény- és elégedettségmérés-
re. Ennek eredményeit most dol-
gozzuk fel, tapasztalatait pedig a 
következő tanévben kielemezzük 
és beépítjük a munkánkba.

A  következő  tanévtől  válto-
zás  lesz  az  étkezési  térítési  díj 
befizetésében. Az idén sok gon-
dot okozott a térítésidíj-hátralé-
kok beszedése. Jövőre a (felsős) 
gyerekek  ebédjeggyel  vehetik 
igénybe  az  iskolai  étkezést.  Az 
ebédjegyet a szülők előző hónap 
végén vásárolhatják meg gyerme-
keik számára. 

Köszönjük a szülők támogatá-
sát, amelyet gyermekeik iskolai 
neveléséhez-oktatásához, szabad-
idejük szervezéséhez, az iskolai 
programok  megvalósításához 
nyújtottak.

Érckövi Katalin

Véget ért a tanév az iskolában iskolai 
hírek

Az általános iskolában a 
2005/2006. tanévben elért 
kitűnő tanulmányi eredmé-
nyükért a következő tanulók 
részesülnek elismerésben:

Az 1. a osztályból: Hadházi 
Gergő, Harangi Beáta, Harsá-
nyi Károly, Lukács Miklós.

Az 1. b osztályból: Kovács 
Eszter, Kozma Benedek, Szabó 
Adrienn, Végh Ákos.

A 2. a osztályból: Drá-
vai Gergely, Nagy Fanni, Szo-
boszlai Boglárka.

A 2. b osztályból: Dobos 
Krisztina, Csörgő Orsolya, 
Misák László, Pásti Hajnalka.

A 3. a osztályból: Kovács 
Mercédesz, Szabó Rebeka, 
Tokai Ramóna, Traista Evelin.

A 3. b osztályból: Egri 
Judit, Püski Flóra, Száraz Ale-
xa, Vágner Marianna, Veress 
Zsófia.

A 4. a osztályból: Kiss Rená-
ta, Kunkli Alexandra, Nagy 
Fruzsina, Teremi Zsuzsanna.

A 4. b osztályból: Bodnár 
Zsófia, Felföldi Debóra, Nagy 
Anett, Szatmári Vivien, 
Urszuly Alex, Varga Fruzsina.

Az 5. a osztályból: Tokai 
Kristóf.

Az 5. b osztályból: Lőrincz 
Ábel, Tóth Viktória.

Az 5. c osztályból: Lukács 
Miklós.

A 7. b osztályból: Tokai 
Cintia.

A 8. a osztályból: Tóth 
Benedek (nyolc éven át kitűnő), 
Máté József.

A 8. b osztályból: Nagy 
Dávid (nyolc éven át kitűnő).

Az általános iskolában a 
2005/2006. tanévben elért 
jeles tanulmányi eredményü-
kért a következő tanulók 
részesülnek elismerésben:

A 2. a osztályból: Rácz 
Boglárka.

A 2. b osztályból: Magyar 
Petronella, Makai Stella, Var-
ga Dóra, Varga Nikolett.

A 3. a osztályból: Gali Sán-
dor, Kovács Dávid.

A 3. b osztályból: Andirkó 
Tibor, Bagosi Péter.

A 4. a osztályból: Grezsu 
Norbert, Szabó Adrienn, 
Szentesi Ruben.

A 4. b osztályból: Csör-
gő Brigitta, Nagy Alexandra, 
Tolnay Gabriella.

Az 5. a osztályból: Pacs-
mag Edit, Szeifert Regina.

Az 5. b osztályból: Mádi 
Adrienn.
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Szinte már hagyománynak 
mondható, hogy kétévente 
testvérvárosunkból, Poličkáról 
táborozó gyerekek érkeznek 
iskolánkba.

Idén  június  5–9.  között  32 
tanuló 3 kísérő tanárral töltött 
élményekben  gazdag  napokat 
Ebesen. Az első napon betekin-
tést kaptak az iskolánkban folyó 
munkába, részt vettek az angol és 
néptánc órákon. Nagyné Júlia és 
Rózsahegyiné Juhász Éva kalauzo-
lásával megtekintették a múzeum 
kiállításait, a református és katoli-
kus  templomot,  a  településköz-
pontot,  az  Idősek  Klubját.  A 
művelődési  ház  udvarán  egy 
este slambucot főzött a csapatnak 
Béke Péter és Deczki Lajos felesé-
geikkel. A vacsorát megelőzően 
a Zsongvölgyi Hagyományőrző 
Haditorna Egylet szórakoztatta 
a polickai közönséget.

A hortobágyi kirándulás során 
pusztakocsizáson  szereztek 
felejthetetlen emlékeket. A töb-

bi nap programjában nyíregyhá-
zi kirándulás, élményfürdőzés az 
Aquaticumban, debreceni város-
nézés, vásárlás szerepelt. Estén-
ként  internetezési  lehetőséget 
biztosítottunk az érdeklődőknek. 
Cseh–magyar  focimérkőzésre 
került sor. Az ismerkedésre adott 
jó lehetőséget a zárónapon meg-

tartott  diszkó.  A  poličkai  tábo-
rozók hazafelé menet útba ejtet-
ték  Budapestet,  ahol  a  Halász-
bástyáról  megtekintették  fővá-
rosunkat.  Az  itt  eltöltött  napo-
kon nagyon jól érezték magukat, 
és jövőre várják a mi gyerekein-
ket Csehországba.

Tálas Enikő

poličkai gyerekek táborozása Ebesen

Az  óvoda  udvarán  lévő  játé-
koknak meg kell felelni a gyerme-
kek érdekében hozott biztonsági 
szabványoknak. A GKM rendele-
te alapján a játékokat 2008. decem-
ber 31-ig ki kell javítani, át kell 
építeni, le kell cserélni.

Ebes Község Önkormányzata 
ebben  az  évben  800 000  forint-
tal  járult  hozzá,  hogy  a  játszó-
tér  szakértői vizsgálata alapján 
az  első,  legfontosabb  lépéseket 
megtegyük a gyermekek bizton-
sága érdekében.

Június 9–10-én szülői és dolgo-
zói segítséggel szigetszerűen össze-
csoportosítottuk azokat a játékokat, 
melyek alá azonos mélységű és tar-
talmú ütéscsillapító kerül, újrabe-

tonoztuk, kiemeltük a talajszintre, 
majd kialakítottuk az ütéscsillapí-
tó talajokat. A játékokat festéssel 
szépítettük és ápoltuk. 

A rossz idő ellenére nagyon jó 
hangulatban és óriási lelkesedés-
sel folyt a könnyűnek nem igazán 
mondható munka. Ezúton szeret-
nék köszönetet mondani azoknak 
a szülőknek, nagyszülőknek, vál-
lalkozóknak, akik segítettek e fel-
adat elvégzésében: Szoboszlai Ist-
ván és fia, Gali Sándor, Megyaszai 
László, Szántó Zsolt, Kaszás Lajos, 
Szabó  Ferenc,  Szabó  Ferencné, 
Teremi Gábor, Galambos Attila, 
Fodor Árpád, Nagy Enikő, Nagy 
Zsolt,  Hermann  Attila,  Kurucz 
Imre,  Sós  Barnabás,  Tereminé 

Fenyvesi  Zsuzsanna,  Veress 
György és Szilágyi István, Deczki 
Lajos, Kiss Mihály.

A babaház  lebetonozása elké-
szült és szép piros tető került rá. 
Új, szabványos játékelemekre is 
jutott  a  rendelkezésünkre  álló 
keretből: a meglévő hintaállvány-
ra új hinták kerülnek; 3 új csúszda 
egészíti ki a kombinált favárun-
kat; és szabványos kötélhálót kap a 
meglévő famászóka. A következő 
években még sok feladat vár ránk 
a játékok megfelelőségi tanúsítvá-
nyának kiérdemelésére, melyhez 
továbbra  is számítunk a szülők 
támogatására, segítő kezeire.

Czeglédiné Herczeg Ildikó  
óvodavezető

Nyári élet az 
óvodában

Június 2–3-án kerültek 
megrendezésre az óvodai 
évzárók és ballagási ünnepé-
lyek. A nyár folyamán is szí-
nes programokkal várjuk a 
gyermekeket: tarkabarka hét, 
vizes játékok, természetjáró 
hetek, pillangó hét.

Az érdeklődés óriási. 
Elmondhatjuk, hogy a 168 
gyermekből 100 gyermek most 
is rendszeresen jár óvodába. A 
jó idő eredményeként igénybe 
tudjuk venni a nagy medencét, 
melyet az ovi-bál bevételéből 
vásároltunk. A nagyobb gye-
rekek szervezett vízhez szok-
tatás és úszás előkészítésen 
vehetnek részt a hajdúszo-
boszlói Árpád uszodában 2 
héten keresztül.

Az óvoda július 29.–augusz-
tus 27-ig tart zárva karban-
tartási, felújítási és nagy-
takarítási munkálatok miatt.

Czeglédiné Herczeg Ildikó
óvodavezető

Óvodai játszóudvar

Az 5. c osztályból: Bódi 
Krisztián, Fodor Nóra.

A 6. b osztályból: Hajdu 
Attila, Heveli Gergő.

A 7. a osztályból: Boda 
Patrícia.

A 7. b osztályból: Bodnár 
József.

A 8. a osztályból: Deák 
Zoltán, Simon Zsuzsanna.

A 8. b osztályból: Kunkli 
Norbert.

A művészeti iskolában a 
2005/2006. tanévben végzett 
kiemelkedő munkájukért a 
következő tanulók részesül-
nek könyvjutalomban:

Zeneművészeti ágban, 
zongora tanszakon Salánki 
Eszter, Teremi Zsuzsanna, 
Tokai Cintia.Fuvola tansza
kon Dusa Blanka. Fafúvós 
tanszakon Kerekes Viktor. 
Rézfúvós tanszakon Tóth 
Benedek. Szintetizátor tan
szakon Lukács Miklós. Gitár: 
Kisdi Sára, Varga Viktor. Ütő: 
Tóth Márton.

Táncművészeti ágban, 
néptánc tanszakon 
Szoboszlai Boglárka, Urszuly 
Alex, Daku Andrea.

Képzőművészeti ágban, 
textilműves tanszakon 
Vetró Tamara. Kerámia tan
szakon Zelenák Nikolett. 
Grafika tanszakon Püski 
Flóra.

Színművészeti ágban, 
színjátszás tanszakon Csák 
Zoltán, Szabó Adrienn.
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Harminc évvel ezelőtt kezdte el 
működését a MOL Nyrt. elődje, 
az ebesi ÁFOR telep. Az eleinte 
üzemanyag, hordós és kiszerelt 
olajtermékek, autóápolási cik
kek forgalmazásával foglalkozó 
telep tevékenységi körét az évek 
során fokozatosan leépítették, 
az utolsó 8 évben már csak az 
üzemanyageladás tartozott 
tevékenységei közé. Ez év júni
us 30án pedig végleg bezárták 
a telepet. Ezzel kapcsolatosan 
kérdeztem az ebesi bázistelep 
vezetőjét, Gáll Zsoltot.

– Az első, és talán legkézenfek-
vőbb kérdés az, hogy miért zár be 
a telep?

–  Ez  a  MOL  Nyrt.  stratégiai 
döntése  volt,  mert  úgy  gondol-
ják, a bázistelep bezárásával úgy 
tudnak  költséget  megtakaríta-
ni, hogy nem jár  jelentős forga-
lomveszteséggel. Az ebesi telep 
áruforgalmát átirányították más 
telepekre, ezzel nagy mértékben 
nő ezen telepek áruforgalmi tevé-
kenységének hatékonysága.

– Milyen arányban érinti a dol-
gozókat a bezárás?

–  Az ásványolaj termék forgal-
mazásának megszűnése első kör-
ben a dolgozók 95%-át érinti. Ez 
azt jelenti, hogy a kollégák jelen-
tős részének rendes felmondással 
megszűnt a munkaviszonya. Az 
itt maradó 5% pedig a telep felszá-
molásával járó munkák elvégzése 
után kapja meg felmondólevelét. 

Tehát azt kell mondanom, hogy 
sajnos  valamennyi  munkaválla-
lónkat érinti.

– Milyen korosztályba tartoz-
nak az elküldött dolgozók?

–  Általában 30 és 50 év közöt-
tiek, akik közül sokan 10, 20 sőt 
30 éve is itt dolgoznak. A válla-
lat tisztában van vele, hogy egy-
részt az életkor, másrészt pedig 
az itt eltöltött hosszú idő miatt 
nem  lesz  egyszerű  ezeknek  az 
embereknek  új  munkát  találni, 
ezért különböző kezdeményezé-
sekkel egyénre szabottan próbál 
segíteni.

– Melyek ezek a kezdemé-
nyezések?

–  A MOL Nyrt. mindenkinek 
felajánlott konkrét munkaköröket 
a fennmaradó telepeken, de ezek-

kel az a probléma, hogy Ebestől 
100-200 km-re vannak. Két dol-
gozó  élt  az  áttelepülés  lehető-
ségével.A  másik  esélyteremtő 
program az újrakezdési támoga-
tás, amelynek  lényege, hogy az 
átképzéseket  a  cég  finanszíroz-
za. Ebben a programban szinte 
minden  volt  kolléga  részt  vesz. 
Mivel OKJ-s képzésekről van szó, 
nagyobb az esély az újbóli elhe-
lyezkedésre. Természetesen azt, 
hogy mindenki megtalálja a ked-
vére való új munkát, ennek elle-
nére sem lehet garantálni.

– Mi lesz a telep sorsa?
–  A működési tevékenység fel-

számolása után fog a MOL Nyrt. 
dönteni a telep sorsáról.

Dudik Diana

bezár a MOl ebesi telepe Kerekes 
Vekeri-tó-

túra
kerékpárral és autóval

Augusztus 26., szombat
Utazás: saját, üzemképes 

kerékpárral.
Indulás: augusztus 26., 

szombat: Arany J. Ált. Isk. 
udvara, 9.00 óra

Hazaérkezés: este 8 óra 
körül.

Résztvevők: 8–99 éves 
korig.

A túra távja: 45 km (föld-
úton)

Útvonal: Ebes–Horváth 
tanya–Mikepércs–Vekeri-tó–
Mikepércs–Csemetekert–Ebes

Felszerelés: időjárásnak 
megfelelő öltözet (esőkabát, 
napvédő sapka), innivaló az 
útra, pohár. Sporteszközöket 
mindenki kedve szerint hoz-
hat. Információ: Sós Barna-
bás, tel.: 366-972.

Lehetőség lesz a kutyakiál-
lítás megtekintésére, focizni, 
tollaslabdázni, csónakázni, 
sétakocsikázni és túrázni a 
környéken. Kisgyermekes csa-
ládokat is szeretettel várunk, 
akik autóval is jöhetnek. Fa 
játszóterek biztosítják a gyer-
mekek kellemes kikapcsoló-
dását. A túra résztvevőinek 
ebédet (slambuc), és frissítő 
italokat biztosítunk. Eső vagy 
sár esetén a túra egy héttel 
később lesz megtartva:szep-
tember 3-án vasárnap 9 óra-
kor. Várunk mindenkit, aki 
jó társaságra, mozgásra és 
kikapcsolódásra vágyik!A településen az utóbbi időben 

legnagyobb problémát jelentő 
esetek miatt az alábbi rendel
kezések fokozottabb betartásá
ra hívom fel figyelmüket.

Az  állattartás szabályai
ról  szóló  módosított  19/2000. 
(X.  25.)  Ör.  számú  helyi  rende-
let alapján a kertes családi házak 
udvarán háztartásonként 3 db eb 
tartható. Az ebeket tulajdonosa-
ik  úgy  kötelesek  tartani,  hogy 
azok  elkóborolni,  közterületre 
felügyelet nélkül kijutni ne tud-
janak. Ennek érdekében az ebe
ket zárt helyen, szükség esetén 
megkötve kell tartani, mivel az 
eb  tulajdonosának  kötelessége 
gondoskodni arról, hogy az eb a 
tartási helyét, az ingatlan határa-
it ne tudja elhagyni.

A  község  környezetvédelmi 
feladatairól  szóló  módosított 
12/1997. (X. 15.) Ör. számú helyi 
rendelet  alapján  az  ingatlan 
tulajdonosa köteles gondoskod
ni a közterületre nyúló fák és 
a sövény gallyazásáról.  Foko-

zottabban kell erre ügyelni ott, 
ahol  a  járda  fölé  benyúlnak  az 
ágak úgy, hogy – főleg esős idő-
ben – ténylegesen akadályozzák a 
gyalogos forgalmat. Ezért a galy-
lyazást úgy kell elvégezni, hogy a 
gyalogosok biztonságos közleke-
dését ne akadályozzák a járda fölé 
nyúló ágak.

A fák védelméről szóló 21/1970. 
(VI. 21.) Korm. rend. alapján az a 
tulajdonos, aki az ingatlanán lévő  
fát ki akarja vágni, ezt a szándékát 
köteles a fakivágás előtt 30 nap-
pal  a  jegyzőnek  bejelenteni.  A 
bejelentésben meg kell jelölni a fa 
helyét, darabszámát, faját, átmé-
rőjét, és igazolni kell a fával való 
rendelkezési jogosultságot. A fa 
kivágására való jogosultság hatá-
rozatban kerül megállapításra.

Ugyanezen  önkormányzati 
rendelet  alapján  az  ingatlanok 
tulajdonosai,  illetve  használói 
kötelesek gondoskodni az ingat-
lan előtt a járda, továbbá a telek
határ és az út közötti közterület 
gondozásáról.

Ezen  rendelet  alapján  a  köz

ségben tilos az avar és a ház
tartási szemét égetése  is.  A 
növényi eredetű, lebomló hulla
dékot (avar, falevél, egyéb kerti 
hulladék) a községben a jelenleg 
rekultiválásra váró, régi szemét
telepen lehet elhelyezni. 

Aki  a  fenti  rendelkezéseket 
megszegi,  azt  a  Polgármesteri 
Hivatal szabálysértési hatósága 
10 000 Ftig terjedő pénzbír
sággal sújthatja.

Éppen  ezért  kérek  minden 
ebesi lakost, hogy a fenti rendel-
kezésekre  figyelemmel  önként 
szíveskedjenek  gondoskodni  a 
járdák tisztántartásról, az ebek 
elkóborlásának megakadályozá-
sáról és kerüljék a fák engedély 
nélküli kivágását.

Természetesen nem csak a fent 
hivatkozott számú, hanem min-
den helyi önkormányzati rende-
lettel  kapcsolatos  további  tájé-
koztatást a Polgármesteri Hiva-
tal titkárságán adunk. 

Együttműködésüket  köszö-
nöm.

Bek Melinda jegyző

Új orvosi 
körzet

A képviselő-testület június 
21-én tartott ülésén határozat 
született a II. sz. háziorvosi 
praxis megosztásáról. A létre-
jövő III. sz. háziorvosi praxis 
orvosa ifj. Dr. Szerze Péter lesz. 

aktuális rendeletek

pályázatot nyert 
a sportkör

A sportegyesületek, diák-
sport-egyesületek, iskolai 
sportkörök, sportiskolák sport-
eszköz- és sportszer-ellátott-
ságának, megújítására kiírt 
pályázaton 150 000 forintot 
nyert a sportkör az Ebesi KSE 
sporteszköz-sportszer beszer-
zés c. pályázatával.


