DV/364-5/2018. ikt.sz.

JEGYZ KÖNYV

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 13-án
megtartott rendkívüli nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében.
Jelen vannak:

Valánszki Róbert
Mile Lajos
Kiss Károly
Nyuzó Marietta
Földi Imre
Kanó József
Németi József
Tomasovszky Sándor
Molnár Tünde

Tanácskozási joggal részt vesz:

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Czene Boglárka jegyző

Jegyz könyvvezet : Fülemenné Nagy Katalin ügykezelő
Meghívottak: Szarka Andrea aljegyző, Feke László műszaki irodavezető, Faragóné Barz
Krisztina gazdálkodási irodavezető.
Valánszki Róbert polgármester – üdvözli a rendkívüli ülésen megjelenteket.
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma:
9 fő.
A polgármester a napirendek ismertetésére tér át:
1. Döntéshozatal a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban nyert
sportpark elfogadásáról.
El adó:
Feke László műszaki irodavezető
2. „Fogorvosi eszközök beszerzése” című helyi beszerzési eljárásra beérkezett
ajánlatokról döntéshozatal.
El adó:
Feke László műszaki irodavezető
3. Az alpolgármesterek tiszteletdíjának módosítása.
El adó:
Czene Boglárka jegyző
4. A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti – és Működési
Szabályzatának módosítása.
El adó:
Czene Boglárka jegyző
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5. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2018.(II.26.)
önkormányzati rendelet módosítása.
El adó:
Czene Boglárka jegyző
6. Bejelentések
A polgármester kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb
napirendi pont megtárgyalását?
Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb napirendi pontot.
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.
Aki egyetért a napirendek tárgyalásának sorrendjével kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Határozat:
64/2018.(III.13.) Dv. Kt. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. március 13-án tartandó
rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Döntéshozatal a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban nyert
sportpark elfogadásáról.
El adó:
Feke László műszaki irodavezető
2. „Fogorvosi eszközök beszerzése” című helyi beszerzési eljárásra beérkezett
ajánlatokról döntéshozatal.
El adó:
Feke László műszaki irodavezető
3. Az alpolgármesterek tiszteletdíjának módosítása.
El adó:
Czene Boglárka jegyző
4. A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti – és Működési
Szabályzatának módosítása.
El adó:
Czene Boglárka jegyző
5. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2018.(II.26.)
önkormányzati rendelet módosítása.
El adó:
Czene Boglárka jegyző
6. Bejelentések

1. Napirendi pont
Valánszki Róbert polgármester – rátér az első napirendi pont megtárgyalására.
Elmondja, hogy a Képviselő-testület a 246/2016.(VII.26.) Dv. Kt. határozatával döntött arról,
hogy pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium „Nemzeti Szabadidős –
Egészség Sportpark Program elnevezésű pályázati felhívásra.
A pályázat 2016. július 29-én benyújtásra került. A pályázat célja olyan közösségi terek
kialakítása, ahol valamennyi korosztály, a fiatalabbaktól az idősebbekig aktívan tölthetik el
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szabadidejüket. Olyan igényes szabadtéri létesítmények létrehozása, amelyek révén elérhető,
hogy az aktív életvitelt, mozgás-gazdag életmódot folytatók száma növekedjen, a mindenki
számára elérhető sportolási lehetőségek száma emelkedjen, az akadálymentesítés biztosítva
legyen, a sporteszközök használatának köszönhetően a lakosság egészségi állapota javuljon és
a sportolás a mindennapi életük alapvető része legyen.
2018. március 7-én érkezett az értesítés arról, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a
pályázatot befogadta és nemzeti fejlesztési miniszter 1 db „D típusú sportpark megépítését
támogató döntést hozott. Egyben tájékoztatást adtak arról, hogy a sportparkok
megvalósítására szolgáló későbbi források biztosításakor a még el nem bírált kérelem is
figyelembevételre kerül.
A polgármester ismerteti a „D” típusú sportpark jellemzőit, amely az előterjesztésben
részletezve van.
A megvalósítás helyszíne a Seres István Sporttelep előtt található terület (908. hrsz.), így a
telepítendő eszközök bármikor és bárki számára használhatóak, korlátozás nélkül. A
sportparkok építtetője a Nemzeti Sportközpont, mellyel együttműködési megállapodás
megkötése szükséges.
Az együttműködési megállapodás megkötéséhez a Képviselő-testületnek a levél
kézhezvételétől számított 15 napon belül nyilatkoznia szükséges, hogy a közölt beruházás
Dévaványán történő megvalósulását elfogadja és támogatja, valamint hogy a fejlesztés
helyszíne jelenleg is alkalmas a beruházás kivitelezésére.
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a
bizottság ülésén az előterjesztést megtárgyalta.
Elmondja, hogy a bizottság a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium „Nemzeti Szabadidős –
Egészség Sportpark Program” elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott és támogatásra
érdemesnek ítélt „D” típusú sportpark megvalósítását az 5510 Dévaványa, Sport utca 908.
hrsz. alatt lévő Seres István Sporttelepen történő megvalósítását elfogadja és támogatja.
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek véleménye, javaslata a napirendet illetően?
Megállapítja, hogy hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Szavazásra kéri a képviselőket.
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, - amelyet felolvas a jelenlévők számára kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
65/2018.(III.13.) Dv. Kt. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium „Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program”
elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott és támogatásra érdemesnek ítélt „D”
típusú sportpark megvalósítását az 5510 Dévaványa, Sport utca 908. hrsz. alatt lévő
Seres István Sporttelepen történő megvalósítását elfogadja és támogatja.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a beruházás megvalósításhoz
szükséges nyilatkozatokat és intézkedéseket teljes körűen megtegye.
Felel s:
Határid :

Valánszki Róbert polgármester
2018. március 22.
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2. Napirendi pont
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására.
Elmondja, hogy Dr. Kozma Daniella a Je-Ko Dent Kft. ügyvezetője jelezte az önkormányzat
felé, hogy az általa használt fogorvosi rendelőben lévő hőlégsterilizátor cirkulációs rendszere
meghibásodott. A meghibásodott készüléket illetékes szakemberrel megvizsgáltatta, aki az
említett készülék korára és műszaki állapotára hivatkozással egy új, korszerű sterilizátor
beszerzését javasolta, mivel a régi készülék megjavítása, felújítása nem gazdaságos, illetve a
készülék korából adódóan a cserélendő alkatrészek utánpótlása sem garantálható, továbbá a
nagy igénybevétel mellett a javított készülék hosszú távú működtetése sem biztosított, ezáltal
a folyamatos betegellátás sem.
Mivel jelenleg a fogorvosi rendelő műszereinek sterilizálása nem biztosított, indokolt egy új
sterilizáló berendezés beszerzése. A készülék cserét indokolja az a tény is, hogy a fogászati
fúró és csiszoló eszközök (turbinák, mikromotor kézi darabok) sterilizálása
hőlégsterilizátorban nem lehetséges. Ez csak autokláv (gőz sterilizátor) típusú készülékben
kivitelezhető. Ennek a berendezésnek nagy előnye a biztonságos sterilizálás mellett a rövid
sterilizálási idő. Így megvalósítható a minden egyes páciens utáni eszköz-sterilizálás,
megakadályozva ezzel a fertőzések betegről betegre történő terjedését.
A részletezett okok miatt a beszerzési szabályzat értelmében legalább három ajánlat
bekérésével végeztek árajánlatkérést a szükséges autokláv sterilizáló készülékre, valamint a
hozzá szervesen kapcsolódó műszer fóliahegesztő készülékre.
A helyi beszerzési eljárásra 2018. március 8. 15:00 óráig az alábbiakban megjelölt
vállalkozások nyújtották be ajánlatukat, melyek a következők:
Az alábbi vállalkozások nyújtottak be ajánlatot:
1. Telemedica Szerviz Kft. – 3521 Miskolc, Pólya J. u. 26.
1 db Domina Plus B típusú autokláv printerrel:
1.199.370,- Ft+Áfa
1 db NEWSEAL műszer fóliahegesztő készülék:
145.685,- Ft+Áfa
Mindösszesen:
1.345.055,- Ft+Áfa
2. Dental Craft Kft. – 4034 Debrecen, Jámbor Lajos u. 7.
1 db Domina Plus B típusú autokláv printerrel:
1.102.000,- Ft+Áfa
1 db NEWSEAL műszer fóliahegesztő készülék:
118.473,- Ft+Áfa
Mindösszesen:
1.220.473,- Ft+Áfa
3. Sinka Zoltán egyéni vállalkozó – 4600 Kisvárda, Epreskert u. 22.
1 db Domina Plus B típusú autokláv printerrel:
1.245.440,- Ft+Áfa
1 db NEWSEAL műszer fóliahegesztő készülék:
159.921,- Ft+Áfa
Mindösszesen:
1. 405.361,- Ft+Áfa
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a
bizottság ülésén az előterjesztést megtárgyalta.
A bizottság javasolja, hogy a „Fogászati eszközök beszerzése” tárgyban indított beszerzési
eljárás eredményeként a Dental Craft Kft. bruttó 1.550.001,- Ft ajánlatát hirdessék ki nyertesnek.
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek véleménye, javaslata a napirendet illetően?
Megállapítja, hogy hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Szavazásra kéri a képviselőket.
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, - amelyet felolvas a jelenlévők számára kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
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Határozat:
66/2018.(III.13.) Dv. Kt. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fogászati eszközök
beszerzése” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlat elbírálása
kapcsán az alábbi döntéseket hozza:
1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Fogászati eszközök beszerzése”
tárgyban indított beszerzési eljárásra a Telemedica Szervíz Kft. (3521 Miskolc, Pólya J. u.
26.), a Dental Craft Kft. (4034 Debrecen, Jámbor Lajos u. 7.) és a Sinka Zoltán egyéni
vállalkozó (4600 Kisvárda, Epreskert u. 22.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő
lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.
2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fogászati eszközök
beszerzése” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a Dental Craft Kft. (4034
Debrecen, Jámbor Lajos u. 7.) bruttó 1.550.001,- Ft ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.
3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fogászati
eszközök beszerzése” tárgyban indított beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
A képviselő-testület a fogorvosi eszközök beszerzéséhez szükséges bruttó 1.550.001,- Ft-ot az
önkormányzat 2018. évi költségvetésének tartalék előirányzata terhére biztosítja.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szállítási szerződés aláírásával.
Felel s:
Határid :

Valánszki Róbert polgármester
2018. március 21.

3. Napirendi pont
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására, amely az
alpolgármesterek tiszteletdíjának módosításával kapcsolatos.
A polgármester megadja a szót Mile Lajos alpolgármester részére.
Mile Lajos alpolgármester – bejelenti, hogy személyes érintettsége áll fenn Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése
alapján.
Valánszki Róbert polgármester – javasolja, hogy az alpolgármestert a döntéshozatalból ne
zárják ki.
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.
Aki egyetért azzal, hogy Mile Lajos alpolgármestert a döntéshozatalból ne zárják ki kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
67/2018.(III.13.) Dv. Kt. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az érintett bejelentése
alapján – Mile Lajos alpolgármestert személyes érintettsége miatt, – Magyarország
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helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése
értelmében – a döntéshozatalból nem zárja ki.
Felel s:
Határid :

Valánszki Róbert polgármester
azonnal

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére.
Kiss Károly alpolgármester – bejelenti, hogy személyes érintettsége áll fenn Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése
alapján.
Valánszki Róbert polgármester – javasolja, hogy Kiss Károly alpolgármestert a szavazásból
ne zárják ki.
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.
Aki egyetért azzal, hogy Kiss Károly alpolgármestert a döntéshozatalból ne zárják ki kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
68/2018.(III.13.) Dv. Kt. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az érintett bejelentése
alapján – Kiss Károly alpolgármestert személyes érintettsége miatt, –
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. §
(1) bekezdése értelmében – a döntéshozatalból nem zárja ki.
Felel s:
Határid :

Valánszki Róbert polgármester
azonnal

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy 2018. év elején a képviselő-testület a
2/2018.(I.29.) önkormányzati rendelettel már módosította az önkormányzati képviselők és
bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló 27/2014.(X.21.) önkormányzati rendeletét, amely
mind a helyi önkormányzati képviselők, mind a bizottsági tagok tiszteletdíjának 15 %-os
mértékű emelését tartalmazta. Tekintettel arra, hogy a rendelet módosítása nem terjed ki az
alpolgármesterek díjazására, így az egységesség elvét követve szükséges a részükre
megállapított tiszteletdíj módosítása is.
A jelenlegi képviselő-testület alakuló ülésén, azaz 2014. október 20-án került sor az
alpolgármesterek tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására. Ennek megfelelően
Mile Lajos és Kiss Károly alpolgármesterek esetében egységesen 157.055,- Ft/hó tiszteletdíj
és 23.558,- Ft/hó összegű költségtérítés került megállapításra. Az alpolgármesterek még az
alakuló ülésen úgy nyilatkoztak, hogy a költségtérítésük egészéről, valamint a tiszteletdíjuk
50.768,- Ft/hó összegéről le kívánnak mondani.
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a
bizottság ülésén az előterjesztést megtárgyalta.
A bizottság egyetért azzal, hogy Mile Lajos alpolgármester részére 2018. március 1-jétől bruttó
180.615,- Ft/hó összegű tiszteletdíj kerüljön megállapításra.
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek véleménye, javaslata a napirendet illetően?
Megállapítja, hogy hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
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Szavazásra kéri a képviselőket.
Aki a határozati javaslatban foglaltak szerint egyetért azzal, hogy Mile Lajos alpolgármester
részére 2018. március 1-jétől bruttó 180.615,- Ft/hó összegű tiszteletdíjat állapítsanak meg
kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
69/2018.(III.13.) Dv. Kt. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Mile Lajos
alpolgármester részére a 319/2014.(X.20.) Dv. Kt. számú határozatban megállapított
bruttó 157.055,- Ft/hó összegű tiszteletdíját 15 %-kal megemeli, így az
alpolgármester részére 2018. március 1-jétől bruttó 180.613,- Ft/hó, kerekítve
180.615,- Ft/hó összegű tiszteletdíj kerül megállapításra.
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a döntés végrehajtásáról
gondoskodjon.
Felel s:
Határid :

Czene Boglárka jegyz
azonnal

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság
egyetért azzal, hogy Kiss Károly alpolgármester részére 2018. március 1-jétől bruttó
180.615,- Ft/hó összegű tiszteletdíj kerüljön megállapításra.
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek véleménye, javaslata a napirendet illetően?
Megállapítja, hogy hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Szavazásra kéri a képviselőket.
Aki a határozati javaslatban foglaltak szerint egyetért azzal, hogy Kiss Károly alpolgármester
részére 2018. március 1-jétől bruttó 180.615,- Ft/hó összegű tiszteletdíjat állapítsanak meg
kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
70/2018.(III.13.) Dv. Kt. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kiss Károly
alpolgármester részére a 320/2014.(X.20.) Dv. Kt. számú határozatban megállapított
bruttó 157.055,- Ft/hó összegű tiszteletdíját 15 %-kal megemeli, így az
alpolgármester részére 2018. március 1-jétől bruttó 180.613,- Ft/hó, kerekítve
180.615,- Ft/hó összegű tiszteletdíj kerül megállapításra.
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a döntés végrehajtásáról
gondoskodjon.
Felel s:
Határid :

Czene Boglárka jegyz
azonnal
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4. Napirendi pont
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására, amely a
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti- és működési szabályzatának a
módosítása.
Megadja a szót Czene Boglárka jegyző részére.
Czene Boglárka jegyző – elmondja, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti- és
működési szabályzata legutóbb 2015. évben került módosításra. A jelenlegi módosításnak két
fő indoka van:
1. A Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2018. január 1-jei
megalakulásával a DKÖH gazdálkodása is módosult, hiszen az új intézményre is igaz,
- tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4)
bekezdésében foglaltakra - hogy gazdasági szervezettel nem rendelkezik, ezért külön
feladat-ellátási szerződés alapján a gazdálkodási feladatokat a DKÖH látja el. Ennek
módosítását tartalmazza az SZMSZ-nek a 2.7. és a 8.1.2.3. pontja.
2. A köztisztviselők tekintetében a 2017-es évtől alkalmazott teljesítmény-értékelésen
alapuló személyi bérezés bevezetése okafogyottá tette az SZMSZ 2. mellékletében
felsorolt kiegészítő pótlékra való jogosultságot megalapozó munkakörök további
fenntartását, így ez a melléklet hatályát vesztette.
Az SZMSZ további módosítása technikai jellegű, pl.:
- az SZMSZ 1. mellékletében korábban megtalálható volt a vagyonnyilatkozatra kötelezett
személyek tekintetében az anyakönyvezető is, viszont az ágazati jogszabállyal összevetve
megállapításra került, hogy kapcsolt munkakörként az anyakönyvezető már nem lát el
olyan munkakört, ami vagyonnyilatkozat tételre kötelezné;
- az egyes irodák által ellátott feladatok tekintetében a személyügy és az informatika
feladatai még a Gazdálkodási Irodához voltak sorolva, nem pedig az Igazgatási és
Szervezési Irodához, lsd.: korábban 5.3.10, 5.3.11. pontokban szerepelt, most viszont az
5.1.23,5.1.24. pontoknál lett feltűntetve.
Az aktuális módosítások piros színnel vannak jelölve az előterjesztésben.
Röviden ennyiben kívánta összefoglalni az előterjesztésben leírtakat.
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Czene Boglárka jegyzőnek az elmondottakat.
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a
bizottság ülésén az előterjesztést megtárgyalta.
A bizottság egyetért a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításával.
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek véleménye, javaslata a napirendet illetően?
Megállapítja, hogy hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Szavazásra kéri a képviselőket.
Aki egyetért a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításával az elhangzottak alapján kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
71/2018.(III.13.) Dv. Kt. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Dévaványai Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.
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A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szabályzat módosítását megtárgyalás
és elfogadás céljából terjessze be Ecsegfalva Község Önkormányzat soron következő
képviselő-testületi ülésére.
Felel s:
Határid :

Czene Boglárka jegyz
2018. március 27.- Ecsegfalva Község Önkormányzat Képvisel testületi ülése
2018. április 2. SZMSZ hatályba lépése

5. Napirendi pont
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására, amely a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2018.(II.26.) önkormányzati rendelet
módosítása.
A polgármester megadja a szót Czene Boglárka jegyző részére.
Czene Boglárka jegyző – elmondja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 48. §-a rendelkezik a köztemetésről, mely értelmében
„(1) A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete – a
halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül – gondoskodik az elhunyt
személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha
a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.”, továbbá
„(2) Az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye (a továbbiakban:
utolsó lakóhely) szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségét az (1) bekezdés
szerinti önkormányzatnak megtéríti. A megtérítés iránti igényt a köztemetés elrendelésétől
számított egy hónapon belül kell bejelenteni.”, valamint
„(3) Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat
a) a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy
b) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.”.
A gyorsabb intézkedés miatt szükséges a hatáskör átruházása, mely címzettjének a
Polgármestert javasolja.
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a jegyzőnek az elmondottakat.
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a
bizottság ülésén az előterjesztést megtárgyalta.
A bizottság egyetért a rendelet módosításával.
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek véleménye, javaslata a napirendet illetően?
Megállapítja, hogy hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Szavazásra kéri a képviselőket.
Aki egyetért a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2018.(II.26.)
önkormányzati rendelet módosításával kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:
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Dévaványa Város Önkormányzat
Képvisel -testületének
8/2018.(III.14.) önkormányzati rendeletét
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
6/2018.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy van-e valakinek bejelentése?
Megállapítja, hogy bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el.
A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 1630 órakor bezárja.
- Kelt, mint az első oldalon -

Valánszki Róbert
polgármester

Czene Boglárka
jegyző
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