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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jelen vannak:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2013. február 21-én (csütörtökön) 1300 órakor megtartott rendkívüli nyilvános
üléséről
Kovács Mária polgármester, Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester, Csányi
András képviselő, Hegyi Ferencné képviselő, Sárkány Sándor képviselő

Igazoltan távol vannak: Galambos István képviselő, Oszlánczi Ignác képviselő, Sárkány Sándor
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:Dr. Nagy Éva körjegyző, Pap Tibor Dévaványa Város
Polgármestere, Balogh Csilla Dévaványa Város Jegyzője
Jegyzőkönyvvezető:

Vilmánszki Jánosné igazgatási főmunkatárs

Kovács Mária polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, a megválasztott 7 főből 4 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Hegyi Ferencné képviselőt és Nyúzóné Gaál Marianna
alpolgármestert.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontot.
1. Döntéshozatal a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodásról
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. A Dévaványai Közös önkormányzati Hivatal alapító okiratának elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 5/2012.(V.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Egyebek
1. napirendi pont:
Döntéshozatal a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodásról
Kovács Mária polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzata
a tegnapi napon a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó megállapodást az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta.
Pap Tibor Dévaványa Város Önkormányzatának polgármestere:
Véleménye szerint az ecsegfalvi lakosok felé ezt a változást kommunikálni szükséges,
tekintettel arra, hogy ezt a lakosság nem pozitívan fogadja. Ugyanakkor látni kell a
lakosságnak, hogy ez nem a helyi képviselő-testület döntése, hanem egy parlamenti döntés
volt, amelyet végre kell hajtani. Remélhetőleg a Hivatal működésében a különbséget a
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lakosság nem fogja észrevenni, azontúl pedig reméljük, hogy az együttműködésnek
hosszútávon lesznek gyümölcsei, amely mindkét félen múlik.
Nagyon sok múlik a Hivatalban dolgozó munkatársakon és a képviselőkön is.
Felajánlja a segítségét a lakosság részére történő kommunikációban.
Kovács Mária polgármester megköszöni a lehetőséget. Elmondja, hogy Ecsegfalván szokássá
vált, hogy minden nagyobb változás előtt, után tartani szoktunk lakossági fórumot, ahol a
lakosság tájékoztatása megtörténik. Úgy gondolja, hogy erre márciusban sort kell keríteni,
annak érdekében, hogy elkerüljük a találgatásokat.
Csányi András képviselő:
Köszöni Pap Tibor polgármester úrnak azt a gesztust, hogy a dévaványai üres álláshelyeket
meghagyta az ecsegfalvi köztisztviselőknek és nem akarta idegenekkel feltölteni, ezzel is
mutatva a pozitív hozzáállást a két település további kapcsolatépítésében.
A lakosságnak valóban meg kell magyarázni, mert nem tudják mit jelent a közigazgatásnak az
ilyen típusú átszervezése, inkább a járási rendszer kialakítása lett kommunikálva.

Amennyiben nincs több hozzászólás, Kovács Mária polgármester javasolja a képviselőtestületnek a közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás elfogadását.
A képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
18/2013.(II.21.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásához megállapodásról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi
CLXXXIX törvény 85.§ (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségére
figyelemmel 2013. március 1-től Dévaványa Város Önkormányzatával
Közös Hivatalt hoz létre Dévaványai Közös Hivatal néven.
A közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodást jóváhagyólag
elfogadja a melléklet szerint.
Megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával.
Felelős Kovács Mária polgármester
Határidő: azonnal
( A megállapodást a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza.)
2. napirendi pont:
A Dévaványai Közös önkormányzati Hivatal alapító okiratának elfogadása
Kovács Mária polgármester az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja.
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.)
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A képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
19/2013.(II.21.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratáról
ALAPÍTÓ OKIRAT
Dévaványa Város Önkormányzat és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületei a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (7)
bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.
(XII.31.) Kormány rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek
megfelelően határozatlan időre alapított Közös Önkormányzati Hivatal alábbi alapító okiratát
adják ki:
1. A költségvetési szerv neve: Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal
2. Székhelye: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
3. Telephelye neve, címe:
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Ecsegfalvi Kirendeltség
5515 Ecsegfalva, Fő u. 67.
4. Jogelődjének megnevezése, székhelye:
Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége
5527 Bucsa, Kossuth tér 6.
5. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a közös hivatallal ellátja az
önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti,
valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.
6. Alaptevékenysége:
A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó
egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Dévaványa és Ecsegfalva
települések vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a társult települések
önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és fenntartására
létrejött megállapodás tartalmazza.
Államháztartási szakágazati besorolása:
841105
Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége
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Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
680002
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Feladatmutató:
ingatlanok száma
Teljesítménymutató: bérbeadott,
üzemeltetett
alapterület (m²)

hasznos

811000

Építményüzemeltetés
Feladatmutató:
Teljesítménymutató: -

841112

Önkormányzati jogalkotás
Feladatmutató:
Teljesítménymutató: -

841114

Országgyűlési
képviselőválasztásokhoz
tevékenységek
Feladatmutató:
Teljesítménymutató: -

kapcsolódó

841115

Önkormányzati
képviselőválasztásokhoz
tevékenységek
Feladatmutató:
Teljesítménymutató: -

kapcsolódó

841116

Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
Feladatmutató:
Teljesítménymutató: -

841117

Európai
parlamenti
tevékenységek
Feladatmutató:
Teljesítménymutató: -

841118

Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Feladatmutató:
Teljesítménymutató: -

841126

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási
tevékenysége
Feladatmutató:
Teljesítménymutató: -
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képviselőválasztáshoz

kapcsolódó

841173

Statisztikai tevékenység
Feladatmutató:
Teljesítménymutató: -

882111

Aktív korúak ellátása
Feladatmutató:
ellátást igénylők száma
Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Feladatmutató:
ellátást igénylők száma
Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás

882113

882117

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Feladatmutató:
a
tárgyév
során
a
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményre
jogosultság megállapítását kérelmezők
száma
Teljesítménymutató: a
tárgyév
során
a
rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,
pénzbeli ellátásban részesültek száma
júliusban és novemberben

882118

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Feladatmutató:
a
tárgyév
során
a
kiegészítő
gyermekvédelmi támogatást kérelmezők
száma
Teljesítménymutató: a
tárgyév
során
kiegészítő
gyermekvédelmi támogatásban részesülők
száma éves átlagban

882119

Óvodáztatási támogatás
Feladatmutató:
a tárgyév során az óvodáztatási támogatást
kérelmezők száma
Teljesítménymutató: a tárgyév során óvodáztatási támogatásban
részesülők száma

882202

Közgyógyellátás
Feladatmutató:
ellátást igénylők száma
Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás

7. Vállalkozási tevékenysége: Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
8. Illetékessége, működési köre: Dévaványa város és Ecsegfalva község közigazgatási
területe.
9. Irányító szerv neve, székhelye:
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
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10. Alapítói jogokkal felruházott-, irányító szervek neve, székhelye:
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5515 Ecsegfalva, Fő u. 67.
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését, beszámolóját, ellenőrzéséről készült
jegyzőkönyveket, SZMSZ-ét a közös hivatalt érintő fejlesztéseket a képviselőtestületek együttes ülés keretében vitatják meg, hoznak döntést. Az együttes ülésen az
önkormányzatok külön-külön szavaznak a döntési javaslat elfogadásáról, melyet akkor
kell elfogadottnak tekinteni, amennyiben megfelel a Mötv. döntéshozatalra vonatkozó
szabályainak. Az egyes önkormányzatok lakosság arányosan rendelkeznek szavazattal.
Azon önkormányzatot melynek közigazgatási területén kirendeltség működik, és
annak működéséhez hozzájárul a fent felsoroltakkal kapcsolatos döntéshozatali eljárás
során, mely az adott kirendeltség működését érinti egyetértési joggal rendelkezik.
11. Gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal önálló jogi személy. Önállóan működő
és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.
Gazdasági szervezete látja el a gazdálkodással, költségvetés-tervezéssel, az
előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, az
üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával,
hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, analitikai
nyilvántartással,
könyvvezetéssel,
számlakezeléssel,
pénzügyi
információszolgáltatással összefüggő feladatait. Gazdálkodását az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései szerint, éves költségvetés alapján
folytatja.
A kötelezően ellátandó feladatok során keletkező díjak beszedési rendjéről az
önkormányzat által kiadott számviteli politika alapján gondoskodik.
A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal önálló bankszámlával rendelkezik.
A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal ellátja az illetékességi területén működő
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos
feladatokat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben foglaltaknak
megfelelően, a nemzetiségi önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás
alapján.
12. Vezetőjének kinevezési rendje:
A közös önkormányzati hivatal vezetője a jegyző. Kinevezésének rendje a Mötv. 8283. §-ai, valamint a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
rendelkezéseinek megfelelően történik. Dévaványa Város Polgármestere - pályázat
alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő
jegyzőt nevez ki, Ecsegfalva Község Polgármesterének egyetértésével. A kinevezés
határozatlan időre szól. A jegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat Dévaványa
Város Polgármestere gyakorolja.
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13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a közszolgálati
köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó.
14. A feladatellátást szolgáló vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jogok:
A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, a
működéshez szükséges ingatlanokat az alapítók ingyenes használatba adják a
költségvetési szervnek.
A használatba adott ingatlanok adatait a Megállapodás 1. számú melléklete
tartalmazza. A feladatellátáshoz az ingatlanokon kívül rendelkezésre állnak még a
leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont,
a vagyon fekvése szerinti önkormányzat rendeletében foglaltak szerint köteles kezelni.
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont biztosítékként nem adhatja.
A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal használatában lévő és a fentiekben
részletezett, az alapítók tulajdonát képező ingatlanok, valamint az ingó vagyon feletti
rendelkezési jog az ingyenes és teljes körű használati jog gyakorlására és
rendeltetésszerű használatára terjed ki.
Az ingyenesen használatba adott ingóságok a közös önkormányzati hivatal önálló
gazdálkodási jogkörébe kerülnek.
A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal a rendelkezésre álló helyiségeket
meghatározott időtartamra bérletbe adhatja. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha
az nem akadályozza a hivatalban folyó munkát.
Amennyiben a vagyonrendelet erről nem rendelkezik, akkor a hivatal használatában
lévő ingatlanok hasznosítása (bérbeadása) érdekében kötött szerződések hatályának
maximált időtartama 1 év. Ezt meghaladó időtartamú szerződés megkötésére alapítói
jóváhagyás szükséges.
15. Átmeneti rendelkezés:
Dévaványa Város Polgármestere és Ecsegfalva Község Polgármestere megállapodnak,
figyelemmel a Mötv. 146/C. § (2) bekezdésében és a Dévaványai Közös
Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás 6.7 pontjában meghatározottakra, hogy
Dévaványa Város Jegyzőjét a közös önkormányzati hivatal jegyzőjeként
továbbfoglalkoztatják.
16. Záradék:
Jelen alapító okirat 2013. március 1-jén lép hatályba.
A fentiekben nem részletezett kérdésekben a költségvetési szerv Szervezeti és
Működési Szabályzatát a vonatkozó jogszabályok alapján kell módosítani és
kiegészíteni. Az alapító megbízza a szerv vezetőjét a Szervezeti és Működési
Szabályzat elkészítésével, illetve módosításával.
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Az alapító okiratot Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2013.
(II.21.) KT. számú határozatával hagyta jóvá.
Felelős:
Kovács Mária polgármester
Határidő:
2013. február 28.
3 napirendi pont:
A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 5/2012.(V.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Kovács Mária polgármester a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 5/2012.(V.30.)
önkormányzati rendelet módosítását kezdeményezi az előterjesztés szerint.
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza.)
Amennyiben egyetértenek a módosítással, kéri, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2013. (II.22.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 5/2012.(V.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról

( A rendeletet a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza.)
Ezt követően, mivel több bejelentés nem hangzott el, Kovács Mária polgármester a
képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését 13 óra 40 perckor bezárta.
k . m . 1. oldalon.

Kovács Mária
polgármester

Dr. Nagy Éva
körjegyző

Hegyi Ferencné
jegyzőkönyv-hitelesítő

Nyúzóné Gaál Marianna
jegyzőkönyv-hitelesítő
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