
A testület megalkotta 
az önkormányzat átmeneti 

gazdálkodásáról szóló 
rendeletet

Dr. Hajdu Miklós jegyző ar-
ról tájékoztatta a jelenlévőket, 
hogy az utolsó képviselő-tes-
tületi ülés időpontjában még 
az országgyűlés nem döntött 
a 2012. évi költségvetésről, 
amelynek tényadatai alapján az 
önkormányzatok is elkészíthe-
tik saját büdzséjüket. Erre az 
időszakra az államháztartásról 
szóló törvény értelmében az 
önkormányzat zavartalan mű-
ködése érdekében az átmeneti 
gazdálkodásról rendeletet kell 
alkotni. A Pénzügyi Bizottság 
javaslatára a képviselő-testület a 
rendelettervezetet egyhangúlag 
elfogadta, mely az új költségve-
tési rendelet elfogadásának nap-
ján hatályát veszti.

Döntés a települési 
hulladékgyűjtés és a 

szennyvízcsatorna 2012. évi 
díjairól

A településen a szilárd hul-
ladék gazdálkodást a debreceni 
AKSD Kft. végzi, amely 2012. 
január 01-től átlagosan 2 száza-
lékos emelést tervez e szolgál-
tatás tekintetében. Így szállítási 
díjként a 60 literes gyűjtőedény 
után bruttó 1346, a 120 literes 
gyűjtőedény után bruttó 2212, 
a 240 literes gyűjtőedény után 
bruttó 4401, a 770 literes gyűj-
tőedény után bruttó 13547, az 
1100 literes gyűjtőedény után 
bruttó 19272, a 4300 literes 
gyűjtőedény után pedig bruttó 
19144 forintot kell fi zetni ja-

nuártól. A minimálisan igénybe 
vehető szolgáltatás díja, azaz 
az egy darab, 60 literes zsák 
havi díja bruttó 411 forintra 
emelkedik. 2012. január 01-től 
a lakossági szennyvízcsatorna 
díja bruttó 326 forintra, míg a 
gazdálkodó szervezetek által 
fi zetett díj bruttó 362 forintra 
emelkedik köbméterenként. A 
Pénzügyi Bizottság támogatá-
sa mellett a képviselő testület 
egyhangúlag elfogadta a szilárd 
hulladékkal, illetve a szennyvíz-
csatorna díjakkal kapcsolatos 
közszolgáltatás rendeletének 
módosítását.

A temetkezési díjak 2012. 
évi változásáról szóló 

előterjesztés megtárgyalása
Az Ebesi Községgondnok-

ság Ipari és Szolgáltató Kft. 
ügyvezetője az előterjesztés szó-
beli ismertetésekor tájékoztatta 
a képviselő-testület tagjait, 
hogy a Hajdúszoboszlói Vá-
rosgazdálkodási Zrt. kegyeleti 
szolgáltatásokra vonatkozó árait 
5 százalékkal kívánja emelni a 
2012. évben, így – mivel a ke-

gyeleti szolgáltatást e társaság 
végzi a településen – Ebesen is 
ilyen mértékben emelkednének 
a temetkezési költségek. Gue-
vara Eszter hozzáfűzte, hogy 
a temető üzemeltetésével kap-
csolatos költségek, úgymint a 
temető igénybevételi díjai, a 
temető fenntartói hozzájárulás, 
valamint a behajtási díjak 3,5 
százalékkal emelkednének, míg 
a temetési helyek díjai változat-
lanok maradnának. A képviselő-
testület a Pénzügyi Bizottság ja-
vaslatára egyhangúlag elfogadta 
a köztemetőről és a temetkezés 
rendjéről szóló rendelet módo-
sítását.

A testület döntött 
az önkormányzat 

intézményeiben alkalmazandó 
térítési díjakról

Czeglédiné Herczeg Ildikó, a 
Benedek Elek Óvoda vezetője 
arról tájékoztatta a képviselő-
testületet, hogy az élelmiszer 
árak emelkedése, illetve az 
óvodákra vonatkozó törvényi 
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6. oldal
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5. oldal

Összegyűltek a falu lakói
7. oldal

Életmű-kiállítás
4. oldal

A TARTALOMBÓL... A siker kulcsa az együttműködés
– beszámoló a képviselő-testület decemberi és januári üléseiről –

(Folytatás a 2. oldalon.)

2011. december 20-án kihelyezett ülésen a Benedek Elek Óvodában, 2012. január 18-án pedig 
a szokásos helyen, a Községháza tanácstermében ülésezett Ebes Község Önkormányzatának 
kép vi se lő-testülete. Az évzáró utolsó ülésen megalkották az önkormányzat átmeneti gazdálko-
dásáról szóló rendeletet, illetve döntöttek az önkormányzat által fenntartott intézményekben 
alkalmazandó térítési díjakról, valamint elfogadták a 2012. év első féléves munkatervét. Az 
idei év első képviselő-testületének ülésén a grémium a település közbiztonsági helyzetéről, az 
egészségügyi alapellátásról, valamint a településen működő civil szervezetek elmúlt évi mun-
kájáról és a számukra nyújtott támogatások elszámolásáról szóló beszámolókat tárgyalta 
meg.

 Ingyenes kiadvány
Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja
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előírások szigorítása miatt elke-
rülhetetlen a gyermekétkeztetés 
térítési díjainak január elsejétől 
történő 9 százalékos megemelé-
se. Érckövi Katalin iskola-igaz-
gató elmondta, 2012-ben a fi ze-
tendő nyersanyag költsége nem 
változik. Az általános forgalmi 
adó mértékének növekedése 
miatt azonban a térítési díj napi 
háromszori étkezés esetén 5 fo-
rinttal, kétszeri étkezésnél pedig 
4 forinttal emelkedne. A képvi-
selő-testület az önkormányzat 
által fenntartott intézmények 
térítési díjairól szóló rendelet 
módosítását – az előterjesztés 
szerint – egyhangúlag elfogadta. 

A képviselő-testület elfogadta 
a 2012. év első félévi 

munkatervét
Az önkormányzat Szervezeti 

és Működési Szabályzata ren-
delkezik arról, hogy a képvi-
selő-testület az üléseit fél évre 
előre meghatározott munkaterv 
alapján tartja. Az előterjesztés-
nek megfelelően először január 
18-án ült össze a testület, majd 
február 15-én, március 21-én, 
április 25-én, május 23-án és 
június 20-án lesznek várhatóan 
a testületi ülések. A testület a 
közmeghallgatást 2012. június 
20-i ülésén tervezi megtartani. 
A képviselő-testület egyhangú-
lag elfogadta a 2012. évi első 
féléves munkatervet.

 
Zárt ülés

A képviselő-testület zárt 
ülésen tárgyalta a 2011. évi 
adóztatásról és az adóbevételek 
alakulásáról szóló beszámolót, 
döntött továbbá szociális kérel-
mekről és sor került egy lakás-
fenntartási támogatás elutasí-
tásával kapcsolatos fellebbezés 
elbírálására is.

Az új évben, január 18-
án ülésezett először a község 
képviselő-testülete, hogy meg-
tárgyalják és határozzanak a 
települést érintő ügyekben.

Beszámoló a település 
közbiztonsági helyzetéről 
Dr. Gali Sándor alezredes, a 

Hajdúszoboszlói Rendőrkapi-
tányság vezetője beszámoló-
jában kifejtette, örvendetes az 
a tény, hogy a 2011. évben az 
ismertté vált bűncselekmények 
száma csökkent. Továbbra is 
a vagyon elleni cselekmények 
vezetik a statisztikát, ezen 

belül is a lopások száma a 
legmagasabb. A kapitányságve-
zető felhívta a fi gyelmet a ta-
valyi évben megnövekedett ke-
rékpárlopások számának emel-
kedésére. Mindezek ellenére 
elmondható, hogy a településen 
ismertté vált bűncselekmények 
nyomozási eredményessége 
megfelelő. Az Országos Rend-
őr-főkapitányság vezetőjének 
2011. szeptemberben kiadott 

intézkedési terve tekintetében 
Ebes a bűnügyi statisztikai 
adatokra fi gyelemmel a „nem 
veszélyeztetett” kategóriába so-
rolható be. Az elmúlt évben a 
körzeti megbízotti csoport hat-
hatós közreműködésével proak-
tív kommunikáció valósult meg 
a polgárőrség, az önkormányzat 
és a településen működő közin-
tézmények tekintetében. A haté-
kony együttműködést szolgálja 
a Kistérségi Egyeztető Fórum, 
melyen részt vesznek a kistérség 
helyi önkormányzatai, a bűn-
megelőzésben érdekelt önkor-
mányzati intézmények, a pol-
gárőr egyesületek, a mezőőri- és 
vadőri szolgálatok képviselői 
– fűzte hozzá a kapitányságve-
zető. A közbiztonsági és a közle-
kedésbiztonsági helyzet javítása 
érdekében a rendőrkapitány-
ság több esetben közbiztonsági 
akciót szervezett szombaton 
éjszakánként elsősorban az ital-
kimérő helyeken elkövetett jog-
sértések megelőzésére helyezve 
a hangsúlyt. A bűnüldözés mel-
lett a rendőrkapitányság kiemelt 
feladatként látta el a lakosság 
felvilágosítását az áldozattá vá-
lás elkerülésének érdekében. 
A fi atalkori szemléletformálást 
segítve a gyermekeknek immár 
hetedik alkalommal rendeztek 

játékos, ügyességi vetélkedőt. 
A rendezvényen a kiemelt cél 
a helyes közlekedési ismeretek 
elmélyítése, a szabályos kerék-
páros és gyalogos közlekedés 
megismertetése volt. A 2012. év 
fő célját dr. Gali Sándor alezre-
des az eddig elért eredmények 
megtartásán túl, a vagyonbizton-
ság további erősítésében, illetve 
a felderítés eredményességében 
jelölte meg. Összegzésként a 

kapitányságvezető elmondta: 
Ebes község közrendje és 
közbiztonsága az elhúzódó gaz-
dasági válság bűnözésre gyako-
rolt negatív hatása ellenére is 
jónak mondható. Ezt követően 
Balogh László az Ebesi Polgár-
őr Egyesület elnökének beszá-
molója következett. Az 1999-
ben alapított szervezet továbbra 
is fontos feladatának tekinti a 
településen élő emberek közbiz-
tonságának, vagyonvédelmének 
biztosítását, valamint a bűnmeg-
előzési-, közlekedésbiztonsági, 
természet-, és környezetvédelmi 
feladatok ellátását. A bűncselek-
mények számának csökkenése 
közös munka eredménye – 
folytatta az egyesület elnöke. 
A kedvező tendencia a körzeti 
megbízotti csoport, a közterület 
felügyelő munkájának, illetve 
a polgárőrök és a lakosság 
együttműködésének eredménye. 
Az egyesület őrző, felügyelő, 
járőr és egyéb szolgálata az el-
múlt évben közel 2200 órát tett 
ki, amely jelentősen segítette 
a településen működő körzeti 
megbízotti csoport munkáját. 
Mindezen tevékenységek mel-
lett továbbra is fontosnak tartja 
az egyesület a karitatív tevé-
kenységben, valamint az ifjúság 
nevelésében való aktív köz-

reműködést. A feladatokat az 
egyesület 28 taggal önkéntesen, 
önzetlenül látja el. A szervezet 
gazdálkodásáról elmondható, 
hogy a hatályos pénzügyi és 
számviteli szabályok betartá-
sával a takarékosság, a támo-
gatások ésszerű felhasználása 
és a célszerűség jellemezte. A 
2011. évben az önkormányzat 
támogatásán túl segítséget ka-
pott az egyesület a Debreceni 
Postaigazgatóságtól, a helyi Ta-
karékszövetkezettől, valamint a 
Cerberus Kft-től is. Ezen kívül 
bevétel keletkezett a személyi 
jövedelemadó 1 százalékából és 
a különböző sikeres pályázatok-
ból. Ezen túl az Ebesi Polgárőr 
Egyesület közhasznú tevékeny-
ségéről információt szerezhet-
nek a www.ebespolgaror.atw.hu 
internetes portálon.

A polgárőrség beszámoló-
ja után a közterület-felügyelő, 
Kovács László előterjesztése 
következett, aki szintén a rend-
őrséggel, a polgárőrséggel és a 
lakossággal kialakított jó kap-
csolatnak tulajdonította azt, 
hogy a településen jó a közrend 
és a közbiztonság. A beszámo-
lók végén mind Szabóné Karsai 
Mária polgármester, mind Sós 
Barnabás alpolgármester meg-
köszönték azon személyek mun-
káját, akik hozzájárultak ahhoz, 
hogy a településen csökkent az 
ismertté vált bűncselekmények 
száma. Polgármester asszony 
tájékoztatta továbbá a jelenlévő-
ket, hogy a lakossági kérésnek 
megfelelően a Roland Autó-
háznál beüzemelték a térfi gye-
lő kamerarendszert, amelynek 
célja a kerékpárlopások meg-
akadályozása. A közbiztonság 
területén kiemelt feladat, hogy 
az e területen dolgozók szoro-
san együttműködve végezzék a 
munkájukat – fejezte ki jövőbeli 
reményét Szabóné Karsai Má-
ria. A település közrendjével és 
közbiztonságával kapcsolatos 
beszámolót a képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadta.

Tájékoztató a település 
egészségügyi alapellátásáról
Dr. Hajdu Miklós jegyző elöl-

járóban arról tájékoztatta a részt-
vevőket, hogy a decemberi ülé-
sen felmerült a szükségessége 
annak, miszerint a testület tűzze 
napirendjére a település egész-
ségügyi alapellátásának hely-

(Folytatás az 1. oldalról.)

(Folytatás a 3. oldalon.)
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zetét. A téma azért is aktuális, 
mert az önkormányzati rendszer 
átalakítása során egyértelművé 
vált, hogy az egészségügyi 
alapellátás biztosítása továbbra 
is az önkormányzat feladata 
lesz. Az eredményes együtt-
működés sikere érdekében az 
önkormányzat arra kérte az 
alapellátásban érintett orvosokat 
és védőnőket, hogy adjanak tájé-
koztatást a 2011. évben végzett 
tevékenységükről, illetve tegye-
nek konstruktív javaslatot a jö-
vőre vonatkozóan. A településen 
a háziorvosi ellátást a Targeton 
Kft. és Dr. Okváth László vál-
lalkozó házorvos végzi az ön-
kormányzattal kötött szerződés 
alapján. Ők biztosítják továbbá 
az iskola egészségügyi ellátását 
is külön szerződéses jogviszony 
alapján. A fogorvosi alapellá-
tási tevékenységet szintén a 
Targeton Kft.biztosítja. Az ön-
kormányzat a védőnői ellátást a 
közalkalmazotti jogviszonyban 
foglalkoztatott Heidumné Szar-
ka Veronika és Agárdiné Zse-
ni Hilda védőnők segítségével 
végzi. A képviselő-testületi ülé-
sére a megkeresett egészségügyi 
alapellátást végzők előterjeszté-
sükben kifejtették a 2011. évhez 
kapcsolódó tevékenységeiket 
és véleményüket. A képviselő-
testület hosszasan tárgyalta a 
napirendet, amelynek összefog-
lalásaként polgármester asszony 
kiemelte, hogy ezen a területen 
is a lakossági igényeket kell fi -
gyelembe venni, ezeknek kell 
megfelelni, mert a későbbiekben 
az itt élőknek tartozik elszámo-
lással mind az önkormányzat, 
mind az egészségügyi alapszol-
gáltatást végzők. A képviselők 
mindegyike kifejezte, hogy a 
jövőben bíznak a hatékony, épí-
tő, a közös célt szem előtt tartó 
együttműködésben. 

Beszámoló a civil szervezetek 
elmúlt évi tevékenységéről, 
illetve a számukra nyújtott 
támogatás felhasználásról
Az Ebesi Községi Közhasz-

nú Sportegyesület képvise-

letében Kis Sándor elnök, az 
Ebesi Sportbarátok Közhasznú 
Egyesületet képviselve Kovács 
József elnök, az Ebesi Polgár-
őr Egyesülettől pedig Balogh 
László elnök számolt be a szer-
vezetek 2011. évi tevékenysé-
géről és a számukra nyújtott 
önkormányzati támogatás fel-
használásáról. Az idei évben is 
mindannyian a település érde-
keit, igényeit fi gyelembe véve 
folytatják tevékenységüket. A 
Pénzügyi Bizottság javaslatára a 
képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadta a társaságok beszámo-
lóit és a részükre nyújtott támo-
gatás felhasználásáról készített 
előterjesztést.

Megtárgyalták az Ebesi 
Sportbarátok Közhasznú 

Egyesület kérelmét
Az Ebesi Sportbarátok Köz-

hasznú Egyesület elnöke azzal a 
kéréssel fordult a képviselő-tes-
tülethez, hogy a szervezet részé-
re 1 millió forint támogatást biz-
tosítson, egyrészt a szakosztá-
lyok működtetéséhez, másrészt 
pályázati önerőhöz. Kovács 
József beszámolt arról, hogy 
a Magyar Labdarúgó Szövet-
séghez benyújtott pályázatukat 
pozitívan bírálták el. A 406 ezer 
forint működési célú támogatást 
a képviselő-testület a 2012. évi 
költségvetésében biztosítja, míg 
a pályázati önrészhez kapcsoló-
dó 594 ezer forintról akkor dönt, 
ha az egyesület talál olyan vál-
lalkozót, aki a hatályos jogsza-
bályok szerint a társasági adó-
jából biztosítja az előírtaknak 
megfelelő támogatási összeget. 

Egyéb testületi döntések
Szabóné Karsai Mária polgár-

mester asszony az országosan 
közzétett járások kialakításával 
kapcsolatban arról adott tájé-
koztatást, hogy a koncepció sze-
rint Ebes a jövőben a Debreceni 
Járáshoz tartozna Hajdúsámson-
nal és Mikepérccsel együtt. A 
képviselő-testület számba vette 
mindkét alternatíva előnyeit és 
hátrányait. A testület álláspontja 
szerint Ebes méretbeli eltérése 

miatt más problémákkal küzd, 
mint Debrecen. Ezenkívül a 
település 15 kilométer távol-
ságra helyezkedik el a megye-
székhelytől, ezzel szemben 
Hajdúszoboszló 9 kilométerre 
található a községtől. Jelenleg 
a település a Hajdúszoboszlói 
Többcélú Kistérségi Társulás 
tagjaként együttműködik az 
orvosi ügyelet megszervezésé-
ben, igénybe veszi a pedagógiai 
szakszolgálat helyben biztosí-
tott logopédiai és pszichológiai 
szolgáltatásait. A Hajdúszobosz-
lói Városgazdálkodási Zrt. látja 
el a gyepmesteri feladatokat, 
illetve biztosítja a településen a 
kegyeleti szolgáltatást. A ható-
sági feladatok tekintetében Ebes 
a Hajdúszoboszlói Okmányiro-
da illetékességi területéhez tar-
tozik, ugyanígy az ottani föld-
hivatalban intézhetik az ebesiek 
az ügyeiket. A képviselő-tes-
tület egybehangzó álláspontja 
az, hogy a lakosság számára 
Hajdúszoboszló könnyebben 
megközelíthető, mint Debrecen. 
A kialakult közigazgatási ügy-
intézés során a lakosok meg-
szokták, hogy a hajdúszoboszlói 
okmányirodába vagy földhi-
vatalba kell menniük ügyeiket 
intézni. Ugyanez elmondható a 
népegészségügyi szakigazgatási 
ellátás, de a rendőrségi ügyek 
tekintetében is. Összességében 
Ebes Község Önkormányzat 
képviselő-testületének az az 
álláspontja, hogy a település 

lakosságának az szolgálná az 
érdekét, ha a község a Hajdú-
szoboszlói Járáshoz tartozna. A 
képviselő-testület egyhangúlag 
felhatalmazta a polgármestert, 
hogy az állásfoglalást a meg-
adott határidőn belül juttassa el 
az illetékes minisztériumhoz. (A 
teljes állásfoglalás elolvasható 
a www.ebes.hu honlapon.)

A Debrecen-Ebes-Szepesi Re-
for mátus Egyházközség kép vi se-
le tében Bukáné Zakar Zsuzsan-
na lelkipásztor és Me gya szai 
Sándor gondnok azzal a kéréssel 
fordultak a képviselő-testület-
hez, hogy anyagilag járuljon 
hozzá a református templom bő-
vítéséhez. A beadványban kifej-
tették, hogy egy 40 négyzetmé-
teres gyülekezeti ifjúsági házzal 
szeretnék bővíteni a jelenlegi 
épületet, amely tartalmas kikap-
csolódásra adhatna lehetőséget 
az ebesi ifjúságnak. 

A kérelemmel kapcsolatban a 
képviselő-testület kinyilvánítot-
ta egyhangú elvi támogatását, 
egyben a testület akként foglalt 
állást, hogy a konkrét pénzügyi 
támogatásról felelősen csak a 
végleges vállalkozási szerződés 
(vállalkozói díj) ismeretében 
tud dönteni. A testület felhatal-
mazta továbbá a polgármestert, 
hogy folytasson tárgyalást az 
Egyházközség képviselőjével a 
beruházás részleteinek megvita-
tása, illetve az esetleges önkor-
mányzati segítségnyújtás egyéb 
módjai tekintetében is.

KBCS 

(Folytatás a 2. oldalról.)

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Képviselő-testület döntése alap-
ján az alpolgármesterek és a képviselő-testületi tagok fogadóórát 
tartanak.
A fogadóórák időpontja: szerdánként 16.00–17.00 óra között 
(Kivéve azok a napok amikor a Képviselő-testület ülésezik.)
A fogadóóra helye:  Polgármesteri Hivatal, tanácsterem
Az alábbi táblázat tartalmazza a fogadó órák rendjét 2012. I. 
félévben:
Név Időpont
Biró Sándorné február 29., május 02., június 27.
Józsa Emma március 07., május 09.,
Dr. Kovács Brigitta március 14., május 09., 
Kovács Gergely március 28, május 16., 
Magyar János február 1., április 04., május 30.
Mezei László február 08., április 11., június 06.
Sós Barnabás február 22., április 18., június 13.

A fogadóórákkal kapcsolatban további információ kérhető az 
52/565-048-as telefonszámon.

Dr. Hajdu Miklós jegyző

Mi így ünneplünk
Kedves Olvasóink!
Ebes község 60 éves évfordulója alkalmából megújulva 
4 oldalon színesben jelenünk meg ezentúl. Reméljük, la-
punk megújult külseje az Önök megelégedésére szolgál és 
elnyeri tetszésüket.

Tájékoztató alpolgármesteri és 
képviselői fogadóóráról
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A Magyar Kultúra Nap-
ja alkalmából Uzonyi Pál 
(1923–1986) életmű-kiállítás 
nyílt a Széchényi Ferenc Táj-
múzeumban 2012. január 20-án 
„...soh sem bontottam ki Utazó 
csomagom...” címmel.

Kissné Vass Rozália az Ebes 
Kulturális Közhasznú Nonpro-

fi t Kft. ügyvezetője köszöntő 
beszédében kiemelte, hogy a 
kultúra hídként szolgál az em-
berek között, melyet Uzonyi Pál 
alkotásain keresztül közvetített a 
település lakói felé, felismerve, 
hogy gyökereink, hagyománya-

ink, szellemi és tárgyi értékeink 
milyen jelentőséggel bírnak. 
Hiszen amellett, hogy elhivatott 
pedagógus volt, a település éle-
tében is szervesen részt vett.

Ebes község megalakulásának  
60 éves évfordulója alkalmá-
ból egész éves programsorozat 
indul, s az életmű-kiállítással, 

mint e programsorozat nyitó-
rendezvénye, szeretnénk Uzonyi 
Pál emléke, Ebes település és a 
magyar kultúra előtt tisztelegni.

Az életmű-kiállítást Bör-
csök Attila grafi kus- rajztanár 
nyitotta meg, méltatva Uzonyi 

Pál kivételes alkotó tehetségét, 
életútját. A hajdúböszörményi 
születésű alkotó  földrajz- rajz 
szakos tanárként dolgozott Ebe-
sen. A tanyai iskola igazgatói 
székét a község megalakulásá-
nak évében, 1952-ben foglalta 
el és 1962-ig töltötte be ezt a 
tisztséget. Képzőművészeti al-
kotásaiban több technikával ta-
lálkozhatunk: fafaragványokat, 
festményeket és grafi kákat egy-
aránt készített, de több mint 600 
verset is írt, melyek gyakran je-
lentek meg nyomtatásban a Nők 
lapja vagy a dörmögő Dömötör 
hasábjain.

Hagyatékát a Széchényi Fe-

renc Tájmúzeum őrzi és gondoz-
za, 2005. óta időszaki kiállítóter-
me Uzonyi Pál nevét viseli.

A megnyitót az Arany János 
Magyar-Angol Kéttannyelvű Ál-
talános Iskola és Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény tanu-
lói csengettyű játékkal és furu-
lya duóval, valamint Uzonyi Pál 
verseinek szavalatával színesí-
tették. 

A versekből, festményekből, 
fafaragásokból, gyermekversek 
és illusztrációkból álló kiállítást 
2012. február 26-ig tekinthetők 
meg az érdeklődők. 

Eignerné Bartusz Andrea 
múzeum vezető

„…sohsem bontottam ki 
Utazó csomagom…”

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2012. február hónap

1. Szerda dr. Szerze Péter 

2. Csütörtök dr. Szerze Péter 

3. Péntek dr. Szerze Péter

4. Szombat dr. Szerze Róbert 

5. Vasárnap dr. Szerze Péter 

6. Hétfő dr. Szerze Róbert 

7. Kedd dr. Békési Zoltán 

8. Szerda dr. Békési Zoltán 

9. Csütörtök dr. Békési Zoltán 

10. Péntek dr. Békési Zoltán 

11. Szombat dr. Békési Zoltán 

12. Vasárnap dr. Békési Zoltán 

13. Hétfő dr. Békési Zoltán

14. Kedd dr. Csontos Gyula 

15. Szerda dr. Csontos Gyula 

16. Csütörtök dr. Socol Ilona 

17. Péntek dr. Socol Ilona 

18. Szombat dr. Csontos Gyula

19. Vasárnap dr. Csontos Gyula 

20. Hétfő dr. Socol Ilona

21. Kedd dr. Socol Ilona 

22. Szerda dr. Csontos Gyula

23. Csütörtök dr. Csontos Gyula

24. Péntek dr. Socol Ilona

25. Szombat dr. Szerze Róbert

26. Vasárnap dr. Socol Ilona 

 27. Hétfő dr. Szerze Róbert 

28. Kedd dr. Szerze Péter

29. Szerda dr. Szerze Péter

Elérhetőségi mobiltelefon:
06 30 698 0043

Dr Varga Tamás
igazgató főorvos

Pályázati felhívás fecskeházi lakásra
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Fecskeházban kettő garzonla-
kás megüresedett. Az önkormányzat vonatkozó rendelete alapján 
a megüresedett lakás pályázat alapján adható újra bérbe.

A pályázat benyújtásának feltételei:
1. 35 év alatti életkor, 
2. a pályázóknak nincs önálló ingatlantulajdonuk,
3. házastársi vagy élettársi kapcsolatban élnek, 
4.  kereső tevékenységet végeznek, vagy valamely felsőfokú oktatási 

intézmény nappali tagozatos hallgatói.
5.  További feltétel előtakarékossági szerződés kötése, kivéve, ha a 

leendő bérlő felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hall-
gatója.

A garzonházban a bérleti idő egy bérlő esetében maximum 5 év 
lehet, 5 év után a garzonházat el kell hagyni.

Házastársak, élettársak pályázatot együttesen nyújthatnak be, és 
nyertes pályázat esetén a lakás bérlőtársi jogviszonyban kerül részük-
re bérbeadásra.

A Képviselő-testület a szerződés megkötésekor a megállapított 
havi lakbér ötszörösének megfelelő óvadék fi zetését köti ki a lakás 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő visszaadá-
sának biztosítékául.

A garzonlakás bérlőjének személyéről – az Egészségügyi- és Szo-
ciális Bizottság javaslatának fi gyelembevételével – a Képviselő-tes-
tület dönt.

Az elbírálás szempontjai között a Képviselő-testület fi gyelembe 
veszi a helyben lakást, a családtagok létszámát, a kiskorú gyermekek 
számát és a pályázó, illetve a vele egy háztartásban élő együtt költöző 
családtagjainak jövedelmét.

A pályázat benyújtásának ideje: 2012. február 17. (péntek).
A pályázatot postai úton, vagy személyesen kell benyújtani a 

Polgármesteri Hivatalhoz (Ebes, Széchenyi tér 1. szám)  




