ELŐT ERJESZT ÉS
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. május 30-án tartandó ülésére
Az előterjesztés tárgya: A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi éves
tevékenységéről szóló beszámoló
Melléklet: A napirend előterjesztője: Czene Boglárka jegyző
Az előterjesztést készítője:

Czene Boglárka jegyző,
Szarka Andrea aljegyző,
Faragóné Barz Krisztina Gazdálkodási Irodavezető,
Feke László Műszaki Irodavezető

A képviselő-testületi ülés jellege:
-

zárt ülés

zárt ülés indoka a Mötv. /46. §(2) /alapján*: -

Döntés jellege:
-

nyílt ülés

egyszerű többséggel

minősített többséggel

minősített többségi szavazás indoka a Mötv./50.§/ alapján**:

Ecsegfalva, 2017. május 17.
Czene Boglárka
Jegyző
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* : A képviselő-testület ülés jellege
a) zárt ülést kell tartani
aa) hatósági,
ab) összeférhetetlenségi,
ac) méltatlansági,
ad) kitüntetési ügy tárgyalásakor,
ae) fegyelmi büntetés kiszabása,
af) vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;
b) érintett kérésére zárt ülést tart

ba) választás,
bb) kinevezés,
bc) felmentés,
bd) vezetői megbízás adása, annak visszavonása,
be) fegyelmi eljárás megindítása
bf) állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;

c) zárt ülést rendelhet el

ca) vagyonával való rendelkezés,
cb) az általa kiírt pályázat feltételeinek
meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a
nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett
üzleti érdekét sértené.

**: Minősített többségi szavazás szükséges a
1. a rendeletalkotás;
2. szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe
utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás;
3. önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási
megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás,
abból történő kiválás;
4. megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati
szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;
5. intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése;
6. a törvényben meghatározott ügyek eldöntéséhez
7.önkormányzati képviselő kizárásához,összeférhetetlenség,méltatlanság megállapításához,
8. képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez,
9. vagyonnal történő rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek
meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat
vagy más érintett üzleti érdekét sértené.
10. az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint:
a) a képviselő-testület gazdasági programjának elfogadásához,
b) az Önkormányzat tulajdonában lévő egymillió forint értékhatár feletti vagyontárgy
elidegenítéséhez, megterheléséhez,
c) önkormányzati kitüntetés, elismerő cím adományozásához,
d) az elrendelhető helyi népszavazás kiírásához,
e) képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásához, hatáskör visszavonásához,
f) hitelfelvételhez,
g) állami feladatnak az állammal kötött külön megállapodás alapján történő ellátásáról
és az átvállalt feladatellátás finanszírozásának módjáról.
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Előterjesztés
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. május 30-án tartandó ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv) 81. § (3) bekezdésének f) pontja rendelkezik arról, hogy „a jegyző évente beszámol a
képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről.”
Az előző éveknek megfelelően jelen előterjesztés tartalma mellőzi :
➢ gyermekvédelmi beszámolót, mivel azt a jegyző minden év május 31-ig kell, hogy a
képviselő-testület elé terjessze elő megvitatás érdekében. Ennek megfelelően a
gyermekvédelmi beszámolót a testület elfogadta.
➢ Dévaványa tekintetében a helyi adózási feladatok ellátásáról, a belső ellenőrzésről,
szóló éves beszámolót, mivel az külön napirendi pontként kerül megtárgyalásra
illetőleg
➢ a Hivatal költségvetésének végrehajtásáról szóló számadást is.
Tisztelt Testület, egész éves támogatásukat megköszönve kérem, hogy az előterjesztést
megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!
Ecsegfalva, 2017. május 17.
Czene Boglárka
jegyző
Határozati javaslat
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Dévaványai Közös
Önkormányzati Hivatal 2016. évről szóló beszámolóját, a határozat mellékletében szereplő
tartalommal.
Felelős:Czene Boglárka jegyző
Határidő: azonnal
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Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évről szóló beszámolója

Készült:2017. május 17.

Készítette: Czene Boglárka
Szarka Andrea
Faragóné Barz Krisztina
Feke László
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I. A Hivatal személyi állománya
A közös hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők jogállását, munkavégzésének kereteit a
2012. március 1-jén hatályba lépett új törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX törvény (a továbbiakban Kttv.) határozza meg. A köztisztviselők bérezésének terén
sajnos az illetményalap közel egy évtizede nem változott, sőt a részükre adható egyéb ellátás
köre is folyamatosan lecsökkent ( pl.: ruhapénz megszűntetése). Komoly bérfeszültséget és
morális problémát okozott a Hivatalban az állami tisztviselők, valamint a köztisztviselők
között mesterségesen gerjesztett bérfeszültség, melynek tompítása érdekében a Képviselőtestület még 2016.évben állást foglalt a 2017. évben bevezetésre kerülő új bérezésről.
2016. január 1-jén az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletével elfogadott
engedélyezett köztisztviselői státusz száma:
28
fő
köztisztviselő,
melynek
lakosságszám-arányos megosztása Dévaványán: 24,1 fő ,Ecsegfalván 3,9 fő köztisztviselő.
Ez fizikálisan 4 fő munkavállalót jelen Ecsegfalván és 23 főt Dévaványán, melyből 1 fő
álláshely átmeneti jelleggel betöltetlen volt.
Sajnos a kormányzat által engedélyezett létszám nincs összhangban a ténylegesen ellátandó
feladatokkal, így a határidőre történő munkavégzés érdekében a már felsorolt
köztisztviselőkön kívül az alábbi munkatársak segítik a hivatali munkát:
a) Dévaványa székhelyen:
Foglalkoztatás módja

Létszám (fő)

Foglalkoztatás helye (Iroda)

1.Közalkalmazott

7

2.Egyéb, közfoglalkoztatott
Összesen

1
8

Műszaki Iroda: 1 fő
Gazdálkodási Iroda: 3 fő
Igazgatási és Szervezési Iroda: 2 fő
Titkárság:1
Titkárság: 1 fő

A közfoglalkoztatásban, mint önkormányzati feladatellátásban további 7 fő (3 fő
közalkalmazott, 1 fő Mt-s, 2 fő közfoglalkoztatott) működik közre.
b) Ecsegfalva Kirendeltségen:
Foglalkoztatás módja
Közalkalmazott
Mt-s
Egyéb, közfoglalkoztatott
Összesen

Létszám (fő)
0
1
5
6

Év közbeni létszámváltozások:
Dévaványa székhelyen 1 fő köztisztviselő jogviszonya szűnt meg felmentéssel nyugdíjazás
miatt, de a köztisztviselői létszám feltöltésre is került, mivel pályáztatás útján 1 fő szociális és
igazgatási ügyintéző került felvételre.
Egyéb személyügyi kérdések:
A köztisztviselők teljesítményértékelése a jogszabálynak megfelelően kétszer megtörtént,
valamint félévente kijelölésre kerültek a teljesítménycélok is. A 2016. évre előírt
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét – minden köztisztviselő, akinek jogszabály szerint
előírtuk – teljesítette.
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II. A Hivatal tárgyi feltételei
A hivatal jelenlegi szoftver és hardver állományát, illetve a pénzügyi lehetőségeket
figyelembe véve az eszközök folyamatos cseréje történik. Ehhez pályázati forrás is állt
rendelkezésre melynek keretében asztali számítógépek és monitorok beszerzésére kerülhetett
sor. Az informatikabiztonsági előírások szem előtt tartásával kialakításra került egy teljesen
önálló informatikai iroda, amely egyben a Hivatal helyi hálózatának a lelkét képezi.
Továbbiakban kiépítésre került az épületben az elektronikus beléptető rendszer is, amely főleg
védelmi funkciót lát el, de emellett segít az ügyfélfogadási idő betartatásában is.
A speciális feladatokra használt szoftverek egy része központilag fejlesztett és ingyenes
program, amelyek jellemzően a hivatal és az államigazgatási szervek közti adatkapcsolatot
szolgálják, üzemeletetésük nem a közös hivatal feladata. A saját működtetésű
programállomány a követelményeknek megfelel.
III. A Hivatal működésének pénzügyi feltételei
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. számú
melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a közös önkormányzati hivatal
kiadásaihoz. A 2014. évtől kezdődően a közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra
a székhely önkormányzat jogosult. A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évben
a helyi költségvetési rendeletben elfogadott hivatali létszám 28 fő, az állam által biztosított
támogatás 4.580.000 Ft/fő, de csak 24,77 főre biztosít költségvetést az állam, az ezen felül
megjelenő kiadásokat a települések a megkötött megállapodás alapján finanszírozzák.
IV. A képviselő-testületek működésével kapcsolatos feladatok
Az Önkormányzati Hivatal egyik legfontosabb feladata a Képviselő-testület(ek) működésével
kapcsolatos tevékenység: a döntés-előkészítés és a döntések végrehajtásában való
közreműködés, a határozatok végrehajtásáról szóló jelentés a testületek számára. A feladat
ellátásában a közös hivatal valamennyi Irodája részt vesz. A rendeletek nyilvántartását,
meghatározott rendben történő kihirdetését, a honlapon és a Nemzeti Jogszabálytár webes
felületen történő közzétételét, a Kormányhivatalnak való megküldését az Igazgatási és
Szervezési Iroda ügykezelője, Ecsegfalva település vonatkozásában pedig a szociális
igazgatást is ellátó köztisztviselő végzi.
a) Dévaványa Város Önkormányzata
A Képviselő-testület ülései, határozatai 2016. január 1. -2016. december 31. között
Év
2015. év
2016. év

Rendes
ülés
(alkalom)

Rendkívüli
ülés
(alkalom)

11
11

24
21

Összes
ülés
(alkalom)
35
32

Összes
határozat
száma (db)
409
449

Nyílt ülés
határozata
(db)
353
363

Zárt ülés
határozata
(db)
56
86

A Képviselő-testület 2016. évben összesen 20 rendeletet alkotott.
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b) Ecsegfalva Község Önkormányzata
A Képviselő-testület ülései, határozatai 2016. január 1. -2016. december 31. között
Év

Rendes
ülés
(alkalom)

Rendkívüli
ülés
(alkalom)

Összes
ülés
(alkalom)

Összes
határozat
száma (db)

Nyílt ülés
határozata
(db)

Zárt ülés
határozata
(db)

12
11

5
8

17
19

85
97

77
93

8
4

2015. év
2016. év

A Képviselő-testület 2016. évben összesen 18 rendeletet alkotott.
V. Az Önkormányzat bizottságainak működésével kapcsolatos feladatok
a) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének bizottságai
A Szociális és Egészségügyi Bizottság ülései, határozatai 2016. évben:
Évek
2015. év
2016. év

Rendes
ülés
(alkalom)

Rendkívül
i ülés
(alkalom)

22
11

2
5

Összes
ülés
(alkalom)
24
16

Összes
határozat
száma (db)
4027
2727

Nyílt ülés
határozata
(db)
14
28

Zárt ülés
határozata
(db)
4013
2699

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülései, határozatai 2016. évben:
Évek
2015. év
2016. év

Rendes
ülés
(alkalom)

Rendkívül
i ülés
(alkalom)

10
10

12
15

Összes
ülés
(alkalom)
22
25

Összes
határozat
száma (db)
338
384

Nyílt ülés
határozata
(db)
259
312

Zárt ülés
határozata
(db)
79
72

Oktatási, Közművelődési - és Sport Bizottság ülései, határozatai 2016. évben:
Évek
2015. év
2016. év

Rendes
ülés
(alkalom)

Rendkívül
i ülés
(alkalom)

13
9

1
0

Összes
ülés
(alkalom)
14
9

Összes
határozat
száma (db)
87
68

Nyílt ülés
határozata
(db)
81
56

Zárt ülés
határozata
(db)
6
12

b) Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének bizottsága
Bizottsági ülések, határozatok száma 2016. évben:
Évek

2015. év
2016. év

Rendes
ülés
(alkalom)

Rendkívüli
ülés
(alkalom)

6

0

4

0

Összes
ülés
(alkalom)

Összes
határozat
száma (db)

Nyílt ülés
határozata
(db)

Zárt ülés
határozata
(db)

6

8

8

0

4

6

6

0
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VI. A Hivatal ügyiratforgalma
A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évre vonatkozó számadatait mutatja be az
alábbi táblázat:
Szervezeti egységek megnevezése

Főszám (db)

Dévaványa összesen, ebből:

Alszám (db)

Összesen (db)

5247

12253

17500

21

60

81

143

269

412

Igazgatási és Szervezési Iroda

2315

5243

7558

Gazdálkodási Iroda

2326

4750

7076

442

1931

2373

1851

1455

3306

Polgármester
Jegyző

Műszaki Iroda
Ecsegfalvi Kirendeltség

ÖSSZES ÜGYIRATFORGALOM

7.098

13.708

20.806

VII. Felügyeleti szervek ellenőrzése
A Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi
Felügyeleti Főosztálya kereskedelmi-, ipari igazgatási és önkormányzati adóhatósági
tevékenység tekintetében Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatalnál 2016. május 24-én
helyszíni ellenőrzést folytatott le.
Az ellenőrzésről készített jegyzőkönyv megállapításai szerint:
a) kereskedelmi és ipari igazgatás tekintetében:
az ágazati jogszabályokba és az eljárási előírásokban foglaltakat betartotta, az
ügyintézés magas színvonalon kiemelkedő precizitással történik.
b) adóhatósági tevékenység tekintetében a Kormányhivatal kisebb hiányosságok
pótlására hívta fel a figyelmet, ami főként az ügyiratkezelésre vonatkozott.
A Békés Megyei Kormányhivatal 2016. augusztus 24. napján soron kívüli helyszíni
ellenőrzést tartott a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatalnál. Az ellenőrzés alakalmával
észrevételezte , hogy az addig alkalmazott „E-Forte Ügyiratkezelő Rendszer” elnevezésű
iratkezelési szoftver kibővített tanúsítványa 2016. május 26. napján lejárt. Ennek okán jelezte,
hogy 2017. január 1. napjával érvényes tanúsítvánnyal rendelkező iratkezelési szoftvert lehet
csak a hivatalnak alkalmazni. Mindezek alapján 2016. novemberében egy új ULTIMATE
megnevezésű iktatórendszer bevezetésére, melynek fejlesztője és működtetője a DMS One
Zrt.

8

VIII. A Hivatal által ellátott államigazgatási, hatósági és önkormányzati feladatok
1. PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

A helyi önkormányzatok felelőssége növekedett a helyi közösség szociális biztonságának
erősítésében, a szociális segélyek biztosításában.
Települési, rendkívüli települési támogatás biztosításáról a települési önkormányzatok
döntenek. Az önkormányzatok által nyújtható támogatás neve egységesen települési
támogatás, amelynek jogosultsági feltételeit, típusait az önkormányzatok rendeleteikben
határozhatják meg.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete helyi szinten szabályozta az
önkormányzat által támogatandónak ítélt élethelyzetekre nyújtható támogatásokat.
• Települési támogatás
Az Önkormányzat a települési támogatás keretében biztosít támogatást a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez.
Rendkívüli települési támogatásban részesítendő az a kérelmező, aki önmaga, illetve családja
- létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni vagy
- alkalmanként jelentkező nem várt többletkiadások vagy
- a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul.
• Otthonteremtés helyi támogatásával kapcsolatos feladatok
A támogatás célja, hogy az arra rászoruló családok részére lakásszerzésüket elősegítse és
ahhoz hatékony anyagi támogatást nyújtson a Képviselő-testület.
A vissza nem térítendő támogatás, melynek maximális összege 500.000.- Ft igényelhető
lakóház építéshez, új vagy használt lakás vásárláshoz.
A 2016. évre elmondható, hogy tovább növekszik a támogatás iránti igény és az
Önkormányzat a költségvetésében elkülönített 10.000.000,-Ft összeghez még kettő
alkalommal 5.000.000,-Ft-5.000.000,-Ft-ot különített el a Képviselő-testület. Az elmúlt évben
35 kérelmet teljesített a Képviselő-testület 15.575.000,-Ft értékben.
2. GYERMEKVÉDELEM:

• Gyermekétkeztetés
A gyermekétkeztetés után fizetendő térítési díj esetében is módosultak a jogszabályi
feltételek, melyeket a teljesség igénye nélkül az alábbiakban mutatunk be:
100%-os mértékű normatív kedvezményt (ingyenes étkezést) biztosítanak:
1. A bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg
vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi
jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi
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jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett
összegének 130%-át (95.9560,- Ft), vagy
- nevelésbe vették.
2. Az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
- nevelésbe vették.
3. Az 1. és 2. pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermek után, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt.
hatálya alá tartozó intézményben helyeztek el.
4. Az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha
- nevelésbe vették, vagy
- utógondozói ellátásban részesül.
50%-os mértékű normatív kedvezményt (kedvezményes étkezést) biztosítanak:
1. az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
2. az 1-8. évfolyamon és az azon felüli nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő
tanuló után, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
feltéve, hogy a gyermek nem részesül ingyenes étkezésben,
3. A bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek, az 1-8 évfolyamon,
vagy azon felül tanuló tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után, feltéve, hogy a
gyermek nem részesül ingyenes étkezésben.
•

Szünidei gyermekétkeztetés

A települési önkormányzat 2016. január 1. napjától a szünidei gyermekétkeztetés keretében a
szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést
a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és
b) az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.
A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az a) pont szerinti esetben
➢ a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei
ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi
munkanapon,
➢ a fenti bekezdés alá nem tartozó gyermekek számára
- a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső
valamennyi munkanapon,
- az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott
tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni, és
ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban
az adott gyermek részére biztosítani.
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A fentebb részletezett ellátások 2016. évi iratforgalmat a mellékelt
számszerűsítetten tartalmazzák Dévaványa és Ecsegfalva települések esetében:

táblázatok

a) Dévaványa településen
Helyi szociális ellátások:
Ellátások megnevezése
Szociális ellátást támogató pályázatok
Helyi rendeletben szabályozott átmeneti
ellátások
Közüzemi kompenzációs ügy
Köztemetés
Belföldi jogsegély, megkeresések
Települési támogatás

Iktatott főszám
(db)

Iktatott alszám
(db)

Összesen (db)

1
994

25
2319

26
3313

85
16
11
295

21
0
6
3

106
16
17
298

Gyermekvédelmi igazgatáshoz kapcsolódó ellátások:
Ellátások megnevezése

Iktatott főszám
(db)

Iktatott alszám
(db)

Összesen (db)

204

709

913

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
részére kiadott igazolások

1

32

33

Környezettanulmányok, egyéb társhatósági
megkeresések

3

9

12

Iktatott alszám
(db)

Összesen (db)

1

0

1

139

0

139

82

19

101

0
125
0
2

0
0
0
0

0
125
0
2

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

b)Ecsegfalva településen
Helyi szociális ellátások:
Iktatott
főszám (db)

Ellátások megnevezése
Szociális ellátást támogató pályázatok
Szociális tűzifa (természetbeni támogatás)
Helyi rendeletben szabályozott
ellátások
Közüzemi kompenzációs ügy
Települési támogatás
Köztemetés
Társhatósági megkeresések

átmeneti

Gyermekvédelmi igazgatáshoz kapcsolódó ellátások:
Ellátások megnevezése
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
részére kiadott igazolások
Környezettanulmányok, egyéb társhatósági
megkeresések

Iktatott főszám
(db)

Iktatott alszám
(db)

Összesen (db)

39
0

24
0

63
0

0

0

0
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Ecsegfalva Polgármestere a beszámolási időszakban 12 esetben összesen 240.000,- Ft
összegben temetésre, míg 89 esetben döntött összesen 1.780.000,- Ft összegben
óvodáztatásra, illetve beiskolázásra.
Dévaványa Város Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Bizottság 2699 esetben
döntött pénzbeli és természetbeni támogatás nyújtásáról a szociálisan rászorultak részére
(betegség, munkanélküliség, haláleset, alacsony jövedelem, stb.). A 2016. évben a döntések
alapján 17.011.940,- Ft + 10.000.000,- Ft (november és december hónapban tüzelőtámogatás)
összeg került kifizetésre.
Eredményesen pályázott Dévaványa a Belügyminiszter és a Nemzetgazdasági Miniszter által
meghirdetett rendkívüli szociális önkormányzati támogatások pályázatra, melynek támogatási
összege 17.911.000,-Ft.
3. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
A 2016. évben az egészségügyi alapellátásban és a szakellátásban is több változás történt. A
II. felnőtt háziorvosi körzet 2016. május 1. napjától betöltésre került Dr. Bálint Anita
orvossal, de sajnálatos módon közös megegyezéssel jogviszonya 2016. július 31. napjával
megszűnt. Ezt követően ismételten helyettesítés keretében történt a feladat-ellátás Dr. Magyar
László háziorvos közreműködésével. A IV. felnőtt háziorvosi körzet betegeit Dr. Hayder
Abdul Karim helyettesítő háziorvos látta el egész évben. A szakellátásban is változásokat
hozott a 2016. év, beindult településünkön a belgyógyászati, bőrgyógyászati és szemészeti
szakrendelés, melynek helyszíne a már jól ismert strandfürdő reumatológiai rendelője lett.
Ecsegfalva településen a egészségügyi alapellátáson belül a fogorvos személyében történt
változás, melynek eredményeképpen Dr. Kozma Daniella látja el a feladatot.
4. CÍMNYILVÁNTARTÁSI RENDSZER
Az címadatot tartalmazó állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködési
képességének elősegítésére és az egységes címkezelés biztosítására 2015. január 1-ig létre
kellett hozni a központi címregisztert (a továbbiakban: KCR) A törvény értelmében a KCR
olyan, a nyilvántartások közötti együttműködést elősegítő központi nyilvántartás lesz, amely a
címadatok vonatkozásában adatkapcsolat-szolgáltatás útján hiteles adatforrást fog biztosítani
a címadatot tartalmazó állami és önkormányzati nyilvántartások számára. A jogszabály
előírja, hogy az év decemberéig az új szabályozásnak megfelelő címeket generáljanak a
települések, melyhez viszont a várva várt új program a beígért július 1-i határidőig nem
készült el, így a szükséges módosításokat a Hivatal átvezetni a mai napig sem tudta.
Közterület elnevezésének megváltoztatása, címnyilvántartásban történő átvezetése.
5. ANYAKÖNYVI IGAZGATÁS, HAGYATÉK
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 2014. július 1. napján lépett hatályba,
amellyel bevezetésre került az Elektronikus Anyakönyvi Nyilvántartási Rendszer (EAK). A
papíralapú anyakönyvek zárása 2014. július 15-ig megtörtént. Az EAK bevezetésével az
anyakönyv, mint alapnyilvántartás elektronizálására került sor. Az anyakönyvi eseményekről
heti rendszerességgel történik statisztikai jelentés. A honosítási ügyek számának csökkenése
azzal magyarázható, hogy 2013. március 1. napjától a feladatellátás a Járási Hivatal
hatáskörébe került. Települési szinten csak az állampolgársági eskü/fogadalom előkészítése,
lebonyolítása és az ezzel kapcsolatos ügyintézés történik.
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a) Dévaványa településen
Események megnevezése

2015.

2016.

Anyakönyvi kivonatok kiadása kérelemre

123

182

Apai elismerő nyilatkozat

30

35

Házasságkötések száma

33

29

Értesítés válásról

28

17

Haláleset anyakönyvezése

42

67

Hatósági névváltoztatás, névmódosítás

15

29

Névadó

5

2

Állampolgársági eskütétel

2

1

417

429

Hazai anyakönyvezéshez jegyzőkönyv

2

2

Teljesített adatigénylések (anyakönyvi eseményekről)

37

20

Hagyaték

158

146

Lakóhely igazolásáról hatósági bizonyítvány kiadása

16

9

Anyakönyvi események rögzítése

a) Ecsegfalva településen
Események megnevezése

2015.

2016.

Anyakönyvi kivonatok kiadása kérelemre

8

14

Apai elismerő nyilatkozat

2

3

Házasságkötések száma

0

3

Értesítés válásról

3

3

Haláleset anyakönyvezése

5

5

Hatósági névváltoztatás, névmódosítás

2

1

Névadó

2

-

Állampolgársági eskütétel

-

1

45

62

-

-

Teljesített adatigénylések (anyakönyvi eseményekről)

17

24

Hagyaték

8

62

Lakóhely igazolásáról hatósági bizonyítvány kiadása

8

2

Anyakönyvi események rögzítése
Hazai anyakönyvezéshez jegyzőkönyv

6. ADÓIGAZGATÁS
Dévaványa tekintetében az elmúlt évre vonatkozó adóbeszámoló a mai Testületi ülésen külön
napirendi pontként kerül megtárgyalásra, így az nem képezi ennek a beszámolónak a részét.
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7. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK
a) Dévaványa
• EU-s vagy nemzeti finanszírozásból megvalósított beruházások 2016. évben
Támogatott pályázatok
Megnevezés

Támogatott cél

Összköltség
(Ft)

Önkormányzati
feladatellátást Bethlen Gábor utca, Jéggyár
szolgáló fejlesztés támogatása
utca és Hajós utcaszakaszainak
felújítása

17 639 814

A
Dévaványai
KEF A KEF működési költségeinek
működésének biztosítása - KAB- megtérítése
KEF -16-A-25468

1 000 000

Támogatás
mértéke (Ft)

Önerő
(Ft)

14 993 840 2 645 972

900 000

100 000

Muzeális Intézmények szakmai Audioguide rendszer kiépítése
támogatása
(Kubinyi Ágoston Program)
28691-2/2016/KOZGYUJT
2016.
évi
Startmunka A program keretében zöldség,
Mintaprogram /Mezőgazdaság
gyógynövény,
fűszernövény
termesztése,
betakarítása
valósul meg, melyhez 36 fő
foglalkoztatása,
kis
és
nagyértékű
eszközök
beszerzése is társul.

1 000 000

1 000 000 0

52 417 558

51 652 172

765 386

Startmunka A
program
keretében
/Helyi szőnyegszövés és lakástextília
varrás valósul meg (40fő
bérköltsége, kis és nagyértékű
tárgyi eszközök beszerzése).

58 246 505

57 391 303

855 202

2016.
évi
Startmunka A program keretében a
Mintaprogram
/Belterületi belterületi
közutak
közutak karbantartása
karbantartása, járdák építése és
javítása valósul meg (32 fő
foglalkoztatása,
kis
és
nagyértékű
eszközök
beszerzése).

43 253 604

42 852 174

401 430

20 086 957

20 086 957

0

2016.
évi
Mintaprogram
sajátosságok

2016.
évi
Mintaprogram
hulladéklerakó
felszámolása

Startmunka A program keretében a 3 ha
/Illegális területen ill. hulladéklerakó
helyek helyek felszámolása, hulladék
elszállítása, szelektálása és
tereprendezés valósul meg (15
fő foglalkoztatása, kis és
nagyértékű tárgyi eszközök
beszerzése).
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2016.
évi
Startmunka A
pályázat
keretében
Mintaprogram /Belvízrendezés
mederrendezés, támfalkészítés
valósul
meg,
(52
fő
foglalkoztatása,
kis
és
nagyértékű tárgyi eszközök
beszerzése)

70 648 415

69 634 782 1 013 633

2016.
évi
Startmunka A program keretében a
Mintaprogram /Mezőgazdasági mezőgazdasági földutak és
Földút
környezetének
karbantartása
valósul
meg
(20
fő
foglalkoztatása,
kis
és
nagyértékű tárgyi eszközök
beszerzése).

26 888 088

26 782 609

105 479

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 100 % támogatási intenzitás mellett 124 fő,
az Országos Közfoglalkoztatási Program Önkormányzati útőr programja során pedig 5 fő
közfoglalkoztatása valósult meg. A nyári diákmunka keretében 90 fő, 16-25 év közötti
korosztályú diák foglalkoztatását valósítottunk meg.
Elutasított pályázatok
Megnevezés

Önkormányzati
feladatellátást Gyermekorvosi
szolgáló fejlesztés támogatása
felújítása
SZERTELENEK – Együtt a
drogok ellen! KAB-ME-16-C25468
Érték
az
egészség!
Egészségfejlesztő
program
Dévaványán

Összköltség
(Ft)

Támogatott cél

Drogprevenciós
támogatása

Támogatás
mértéke (Ft)

Önerő
(Ft)

rendelő
31 522 878

29 946 734

1 576 144

4 473 640

4 026 276

447 364

1 977 500

0

0

programok

Egészségmegőrző és fejlesztő
program megvalósítása az
önkormányzati
dolgozók
részére

2016-ban beadott, de december 12-ig el nem bírált pályázatok
Megnevezés

Támogatott cél

TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00003
kódszámú pályázat Teremts esélyt!
Téglagyári
ipari
terület
alapinfrastrukturális
fejlesztése
üzemcsarnok létesítéssel
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00016
kódszámú pályázat Helyi termelői piac
újraélesztése Dévaványán
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00018
kódszámú pályázat Agrár logisztikai
raktár építése Dévaványán

Üzemcsarnok létesítése
és
alapinfrastruktúra
kiépítése

Összköltség
(Ft)

Támogatás
mértéke (Ft)

Önerő (Ft)

147.732.555

147.732.555

0

65.137.908

64.989.845

148.063

95.068.375

95.068.375

0

Piaccsarnok létesítése

Raktár építés
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TOP-1.2.1.-15-BS1-2016-00003
Kerékpárút a Réhelyi
kódszámú pályázat Kétkeréken a Látogatóközpontig
természetben
–
Dévaványa
kerékpárturisztikai fejlesztés
299.639.057

299.639.057

0

262.423.197

262.423.197

0

TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00009
Új
42
férőhelyes
kódszámú pályázat Gólyahír bölcsőde bölcsőde létesítése
építése Dévaványán
TOP-2.1.1-15-BS1-2016-00001
Városháza létesítése
kódszámú pályázat Barnamezős ingatlan
funkcióbővítő
rehabilitálása
Dévaványán
Városközpont
rehabilitáció I.
945.492.348

924.231.665

21.260.683

TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00002
Zöld
felületek
kódszámú
pályázat
Zöld
város kialakítása, felújítása
Dévaványa – Dévaványa városközpont
rehabilitáció II.

380.158.208

370.576.712

9.581.496

TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00006
Csapadékvíz-elvezető
kódszámú
pályázat
Dévaványa rendszer kiépítése
csapadékvíz
elvezető
rendszer
fejlesztése V.

249.673.175

249.673.175

0

386.746.534

386.746.534

0

TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00018
Idősek otthona felújítása
kódszámú pályázat – Dévaványa
Margaréta Idősek Otthona energetikai
korszerűsítése

202.523.360

202.523.360

0

TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00042
Központi orvosi rendelő
kódszámú pályázat Gondoskodó város felújítása
II. – Korszerűs egészségügyi alapellátás
biztosítása Dévaványán

90.130.052

60.000.000

30.130.052

Családsegítő
épület
épületenergetikai
korszerűsítés,
akadálymentesítés,
speciális foglalkoztató
kialakítása

47.573.812

47.573.812

0

5 765 760

5 000 000

765 760

0

0

4 000 000

TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00003
kódszámú pályázat Kerékpárral a
környezetvédelemért
–
Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése
Dévaványán 2016

TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00018
kódszámú pályázat Gondoskodó város –
A
szociális
alapszolgáltatások
fejlesztése Dévaványán

Kerékpárút
létesítése
Kossuth
utcaSzeghalmi utca-Eötvös
utca szakaszon

A
Magyarországon
található
I. I.világháborús
világháborús hadisírok és emlékművek felújítása
felújítása
„Nemzeti Szabadidős
Sportpark Program

–

sírok

Egészség Sportparkok és futókör
létesítése
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SzemlÉLET Formálás Dévaványán

Környezetei
szemléletformáló
programok szervezése

„1956 eseményeinek emléket állító Büszkeségpont
büszkeségpont létesítése Dévaványán” létesítése
című KKETTKK-56P-02-0538
EFOP-3.3.2-16-2016-00093 – Tanórán
kívüli
kulturális
foglalkozások
támogatása Dévaványán a köznevelés
eredményességéért

Oktatási intézmények
(óvoda, általános iskola,
középiskola)
részére
tervezett tanórán kívüli
kulturális
programok
szervezése

4.940.553

4940553

0

4 997 840

4 997 840

0

25 000 000

25 000 000

0

• Saját költség terhére történő beruházások 2016.év
Beruházások

Bruttó költség

2017-es naptárkészítés

263. 525,- Ft

Jéggyár u. 7/1. szám alatti költségalapú bérlakásoknál ablakcsere

747.298,- Ft

Strandfürdő külső bejárati portál készítés

337. 706,- Ft

Babaköszöntő csomagok készíttetése

601. 599,- Ft

Naposcsibe és tápbeszerzés

1. 089. 925,- Ft

Fogászati szék beszerzése

5. 000. 000,- Ft

Fürdő beszerzések

Összesen: 2. 090. 198,- Ft

termál kút javításokhoz csövek, kiegészítők beszerzése

275. 055,- Ft

termál kútban lévő szivattyú javítása

587. 718,- Ft

6 utas szelep

31. 000,- Ft

tangentor kádhoz csövek

85. 275,- Ft

fürdőnyitásra medencék felújítási munkái

800. 000,- Ft

légkondicionáló beszerzése 6 faházba és a szakrendelőbe

311. 150,- Ft

Általános iskola személyautó beszerzés

3. 700. 000,- Ft

Közterületi hulladékgyűjtők beszerzése

355. 600,- Ft

Környezetvédelmi monitoring vizsgálatok
Termál kutak időszakos kútvizsgálata
Kossuth utcai járdaépítés

1. 537. 970,- Ft
762. 000,- Ft
összesen: 889. 000,- Ft

tervkészítés

444. 500,- Ft

műszaki ellenőrzése

444. 500,- Ft
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Nyíl és Deák F. utcák útépítései

63. 992. 760,- Ft

közbeszerzési eljárás lebonyolítás

368. 300,- Ft

útépítés kivitelezése

62. 392. 560,- Ft

műszaki ellenőrzése

1. 231. 900,- Ft

Önkormányzatos póló beszerzés

123. 190,- Ft

Strandfürdő vízjogi engedélyeztetési eljáráshoz tervdokumentáció
készítése

790. 000,- Ft

Szakrendelő kialakítása

összesen: 4. 567. 947,- Ft

építőanyag

1. 257. 375,- Ft

szakrendelők felszerelései (bőrgyógyászat, szemészet, belgyógyászat)

3. 310. 572,- Ft

Téglagyári kéményrobbantás

698. 500,- Ft

Temetőüzemeltető kiválasztásának közbeszerzési eljárás lebonyolítása

190. 500,- Ft

Szociális alapú tüzifa beszerzés

8. 000. 000,- Ft

Ványai Ambrus Általános Iskola meglévő tűzjelző rendszer szakértői
felülvizsgálata

406. 400,- Ft

Utcanévtábla készítés

72. 009,- Ft

Közterületek virágosítása

729. 000,- Ft

Mindösszesen:

96. 945. 127,- Ft

b) Ecsegfalva Község Önkormányzat beruházásai
Összköltség
(Ft)

Támogatás
mértéke (Ft)

Önerő
(Ft)

10 046 550

7 962 000

2 084 550

A
program
keretében
zöldség,
2016. évi Startmunka gyógynövény, fűszernövény termesztése,
Mintaprogram
betakarítása valósul meg, melyhez 35 fő
/Mezőgazdaság
foglalkoztatása, kis és nagy értékű eszköz
beszerzése is társul.

42 235 515

41 885 248

350 267

A pályázat keretében mederrendezés,
2016. évi Startmunka
csőáteresz csere valósul meg, (11 fő
Mintaprogram
foglalkoztatása, kis és nagy értékű tárgyi
/Belvíz-elvezetés
eszköz beszerzése)

14 519 999

14 519 999

0

A program keretében a belterületi közutak
2016. évi Startmunka
karbantartása, járdák építése és javítása
Mintaprogram
valósul meg (18 fő foglalkoztatása, kis és
/Közút-karbantartás
nagy értékű eszközök beszerzése).

23 757 444

23 698 174

59 270

Megnevezés
MVH Tanyabusz
pályázat

Támogatott cél
FORD Tranzit gépjármű beszerzése
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8. KERESKEDELMI IGAZGATÁS
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.)
Kormányrendelet alapján amennyiben az ügyfél üzletet (vagy vendéglátó egységet) kíván
nyitni - szűk körű kivételtől eltekintve - nincs szükség a működési engedélyezési eljárás
lefolytatására. Hatóságunk az üzlet működését nyilvántartásba veszi és arról igazolást ad ki.
a) Dévaványa településen
Bejelentés köteles

2016. év

Működési engedély

nyilvántartásba
vétel

megszüntetés

módosítás

nyilvántartásba
vétel

megszüntetés

módosítás

14

15

9

2

2

2

a) Ecsegfalva településen
Bejelentés köteles

2016. év

Működési engedély

nyilvántartásba
vétel

megszüntetés

módosítás

nyilvántartásba
vétel

megszüntetés

módosítás

5

1

5

1

1

0

9.TERMŐFÖLDEKKEL KAPCSOLATOS FELADATOK
A termőföld elővásárlási és előhaszonbérleti jog tényleges érvényesíthetősége érdekében a
földvásárlási/földhaszonbérleti szerződéseket a hivatal hirdetőtábláján kívül elektronikus
formában a Kormányzati Portálon is ki kell függeszteni.
A 2016. évben Dévaványán 241, még Ecsegfalva településen 83 db kifüggesztési kérelem
érkezett.
IX.Összegzés
A közigazgatási rendszer átszervezetése a 2016. év vonatkozásában nem hozott új feladatkör
bővülést a Hivatal hatáskörébe, illetőleg feladatátadással sem volt érintett ez az időszak.
Kormányzati szinten folytatódott a jogszabály alkotás-, módosítás gyakorisága, az irányító
hatóságok részéről a tetemes és gyors (sokszor néhány órás határidejű) adatszolgáltatási
igény, ami az aktuális teendők hátrébb sorolását eredményezte.
A 2015. évben bevezetett és azóta is alkalmazott munkaszervezés és a vezetői irányelvek
kialakítása a rendszeres vezetői értekezletek tartása, a határidős feladatok fokozott
számonkérése, a kirendeltséggel történő heti, esetenként napi kapcsolattartás eredménye, hogy
jó színvonalon történik látják el a Hivatal kollégái a feladatkörükbe utalt munkát, amit a
felügyeleti szervek által tartott ellenőrzések megállapításai is alátámasztanak.
A Képviselő-testületek és a bizottságok tagjai és a közös hivatal között a kapcsolatra az
együttműködés jellemző, ami nagyban hozzájárul a felmerülő közös célok, problémák és adott
feladatok megoldásához.
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