
 

 

 

Enying Város Önkormányzatának 

Humán Bizottsága 
8130 Enying, Kossuth u. 26. 

Tel./Fax: 22/372-002 

 

MEGHÍVÓ 

A Humán Bizottság  

2017. december 11-én (hétfőn) 

 

14:00 órai kezdettel a Vas Gereben Művelődési Ház Nagytermében nyílt ülést tart, melyre 

ezúton tisztelettel meghívom  

 

Nyílt ülés: 

1. Beszámoló a Humán Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

2. Javaslat Fejér Megyei Önkormányzat részére kitüntető cím és díjak 

adományozásáról 

3. Beszámoló az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás 

2017. évi működéséről 

 

A napirend fontosságára való tekintettel szíves megjelenésére feltétlenül számítok! 

 

 

Enying, 2017. december 6. 

 

Tisztelettel: 

 

 

    Regenyei Katalin s. k. 
   a Humán Bizottság elnöke 



E L Ő T E R J E S Z T É S  

Enying Város Önkormányzat Humán Bizottságának 

2017. december 11. napján tartandó soron következő nyílt ülésére 
 

 

Tárgy: Beszámoló a Humán Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

Előterjesztő: Regenyei Katalin a Humán Bizottság elnöke 

Készítette: Tóth Gabriella 

Iktatószám: 01/4863-1/2017 

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:    egyszerű / minősített  

A szavazás módja:         nyílt/ titkos 
 

Tisztelt Bizottság! 

Ezúton terjesztem a T. Bizottság elé a Humán Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

szóló beszámolót.  
 

1. Előzmények 

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 26/2017. (XI. 30.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 13. § (3) bekezdése szabályozza, hogy az 

átruházott hatáskörök gyakorlásáról az azt gyakorló szerv szükség szerint, de legalább évente 

egyszer köteles a képviselő-testületnek beszámolni. Ezzel összefüggésben az SZMSZ 62. § (3) 

bekezdése szerint a bizottság szükség szerint, de legalább évenként beszámol a képviselő-

testületnek a bizottság tevékenységéről. A beszámoló előterjesztésének elkészítéséről a bizottság 

elnökének kell gondoskodnia. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a bizottság elnöke a 

legközelebbi testületi ülésen tájékoztatást ad. 

A Humán Bizottság 2017. évi működését, döntéseit az alábbiakban mutatom be: 

 

A Humán Bizottság 2017. évben – a jelenlegi üléssel együtt – 14 ülést tartott, melyekből 4 soron 

kívüli ülés volt (március 29-én, június 7-én, augusztus 7-én, november 29-én). A bizottság az eddigi 

ülésein összesen 85 határozatot hozott. 

 

Az SZMSZ 1. számú melléklete alapján a Humán Bizottságot döntési jog illeti meg az alábbi 

esetekben: 

a) az önkormányzat rendeleteiben meghatározott ügyekben 

b) az önkormányzat éves költségvetési rendeletben meghatározott „Rendezvények 

támogatása” kiemelt előirányzat felosztása tekintetében, 

c) külföldi és belföldi tanulmányi ösztöndíjban való részesítésre, 

d) a Bursa Hungarica pályázathoz kapcsolódó önkormányzati támogatási keret 

felosztásában, a pályázaton való részvétellel kapcsolatos döntésben és 

e) az Arany János tehetséggondozó program keretében támogatottak kiválasztásában. 

 

Fenti ügykörökben a bizottság a következő döntéseket hozta: 

A Humán Bizottság a februári ülésén döntött rajzpályázat kiírásáról „MILYENNEK LÁTOD 

ENYINGET?” témában az óvodások és iskolások részére. A márciusi ülésén döntött a rajzpályázat 

első három helyezettjéről. A díjakat négy kategóriában osztotta ki a bizottság.  

 

A bizottság a januári soros ülésén a Tübingeni Nyári Egyetemen való részvételi pályázat kiírásáról, 

majd a március 29-i soron kívüli ülésen a nyertesről döntött. A Tübingeni Egyetem 33. nemzetközi 

nyári kurzusán való részvételre Kovács Kristóf Enying, Nagyatádi utca 38. szám alatti lakos 

pályázót delegálta. 

 

Az idei évben is meghirdetésre került a „Virágos Enyingért, szép környezetért” versenyfelhívás, 

melynek feltételeit a bizottság a júniusi soron kívüli ülésen határozta meg. A nyertes pályázókról 



augusztus 8-án döntöttek, és felkérték a Polgármestert, hogy a díjakat az augusztus 20-i ünnepség 

keretein belül adja át.  

 

A bizottság 2017. szeptember 18-i ülésén döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíj 2018. évi fordulójához történő csatlakozásról. A beérkezett pályázatok megtárgyalása a 

november 29-i rendkívüli ülésen megtörtént.  

 

Fentiekre tekintettel kérem a T. Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a beszámoló 

elfogadására. 
 

2. Jogszabályi hivatkozások 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 26/2017. (XI. 

30.) önkormányzati rendelet 

 

3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: - 

 

4. melléklet 

határozati javaslat 

 

Enying, 2017. december 5. 

 

Tisztelettel: 

 

Regenyei Katalin s.k. 

a Humán Bizottság elnöke 



HATÁROZATI JAVASLAT  

 

Enying Város Önkormányzat Humán Bizottságának …/2017. (XII. 11.) határozata a Humán 

Bizottság 2017. évi működéséről: 

 

A Humán Bizottság az alábbi határozat elfogadását javasolja a képviselő-testület részére: 

 

 

„A képviselő-testület megismerte és elfogadja a Humán Bizottság 2017. évi működéséről és az 

átruházott hatáskörökben hozott döntéseiről szóló beszámolót. 

 

Felelős:  Viplak Tibor polgármester, Regenyi Katalin bizottsági elnök 

Határidő:   azonnal” 
 

Felelős: Regenyei Katalin elnök 

Határidő: azonnal 







E L Ő T E R J E S Z T É S  
Enying Város Önkormányzata Humán Bizottságának 

2017. december 11. napján tartandó soron következő nyílt ülésére 
 

Tárgy:  Javaslat Fejér Megyei Önkormányzat részére kitüntető cím és díjak adományozásáról 

Iktatószám: 01/4771-2/2017 

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester 

Az elfogadásához szükséges többség típusa:     egyszerű / minősített  

A szavazás módja:         nyílt/ titkos 
 

Tisztelt Humán Bizottság! 

 

Ezúton terjesztem a tisztelt Bizottság elé a Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének megyei kitüntető díj 

és címek adományozásával kapcsolatos megkeresését. 

 

1. Előzmények 

 

A Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke valamennyi fejér megyei település önkormányzata részére 

megkereséssel élt abból a célból, hogy a képviselő-testületek javaslatot tehessenek a „Fejér Megye 

Díszpolgára” kitüntető cím, és 12 további díj adományozására. Az egyes díjak részletes leírását 

Fejér Megye Közgyűlése 14/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által alapított 

kitüntető címről és díjakról tartalmazza, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Kérem a tisztelt bizottságot, hogy a kitüntetések tekintetében tegye meg javaslatát a Képviselő-

testület részére. 

 

2. Jogszabályi hivatkozások: 
 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 

- Fejér Megye Közgyűlése 14/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által 

alapított kitüntető címről és díjakról 

 

- A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 26/2017. (XI. 30.) 

önkormányzati rendelet 

 

3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: - 

 

4. melléklet 
- határozati javaslatok 

- Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének megkeresése 

- Fejér Megye Közgyűlése 14/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által 

alapított kitüntető címről és díjakról 

 

 

Enying, 2017. december 5. 

 

Tisztelettel: 

Viplak Tibor 

polgármester s. k. 

 

 

 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Enying Város Önkormányzata Humán Bizottságának …/2017. (XII. 11.) határozata a Fejér 

Megyei Közgyűlés részére kitüntető cím adományozásáról: 

 

A Humán Bizottság az alábbi határozat elfogadását javasolja a Képviselő-testület részére: 

 

„A képviselő-testület 

 

1. megismerte a Fejér Megyei Közgyűlés által adományozható kitüntető címekről szóló 

tájékoztatót és az abban foglaltakat tudomásul vette, 

 

2. személyi javaslat hiányában megyei kitüntetésre vonatkozó ajánlást nem terjeszt a Fejér 

Megyei Közgyűlés elé, 

 

3. felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Közgyűlés elnökét a döntésről. 

 

Felelős: Viplak Tibor polgármester 

Határidő: 2017. január 20.” 

 

Felelős: Regenyei Katalin bizottsági elnök 

Határidő: értelemszerű 

 





 

 

Fejér Megye Közgy őlése 
 

14/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzat által alapított kitüntet ı címrıl és díjakról 
 

(egységes szerkezetben a 12/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelettel) 
 

 
 A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése az Alaptörvény 32. cikkének (2) 
bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi 
rendeletet alkotja: 

 
1. § (1) A megyei közgyőlés a megye fejlesztésében, társadalmi, gazdasági 

életében tudományos, irodalmi, mővészeti, egészségügyi, szociális, 
gyermekvédelmi, közoktatási, közmővelıdési és sport területen szerzett kimagasló 
érdemek elismerésére, a megye közrendjének és közbiztonságának javítása 
érdekében végzett kiemelkedı munka elismerése céljából, valamint a megyében 
élı nemzetiségek történelmi hagyományainak fenntartása, a nemzetiségi jogok 
védelme, kulturális örökség megırzése érdekében, hosszú idın át kimagasló 
munkát végzı személyek elismerése céljából az alábbi kitüntetı címet és díjakat 
alapítja: 

 
(2) Fejér Megye Díszpolgára kitüntetı cím 
(3) A Fejér Megyei Önkormányzat Széchenyi Viktor Díja 
(4) A Fejér Megyei Önkormányzat Vörösmarty Mihály Díja 
(5) A Fejér Megyei Önkormányzat Németh László Díja 
(6) A Fejér Megyei Önkormányzat Dr. Berzsenyi Zoltán Díja 
(7) A Fejér Megyei Önkormányzat Terstyánszky Ödön Díja 
(8) A Fejér Megyei Önkormányzat Fekete János Díja 
(9) A Fejér Megyei Önkormányzat Salamon Lajos Díja 
(10) A Fejér Megyei Önkormányzat Wekerle Sándor Díja 
(11) A Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Díja 
(12) A Fejér Megyei Önkormányzat Marosi Arnold Díja 
(13) A Fejér Megyei Önkormányzat Dr. Paulikovics Elemér Díja 
(14) A Fejér Megyei Önkormányzat gróf Klebelsberg Kuno Emlékérme  

 
 

 
2.§ (1) Fejér Megye Díszpolgára kitüntetı cím 

adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely 
jelentıs eredményt hozó munkájával, áldozatos tevékenységével, vagy egész 
életmővével elismerést vívott ki és aki különösen jelentıs, maradandó értéket 
teremtı munkával és példamutató emberi magatartással járult hozzá a megye jó 
hírnevének öregbítéséhez, fejlıdéséhez. 
 

(2) A megyei közgyőlés a Fejér Megyei Díszpolgári kitüntetı címbıl minden évben 
két darabot adományoz.  
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 1A díszpolgári kitüntetı cím átadására minden évben a Megyenapon kerül sor. 
 
(3) A díszpolgári cím adományozása során a megye címerével ékesített diplomát és 

a megye címerével ékesített plakettet kell átadni. 
 

(4) Fejér Megye Díszpolgára jogosult a megyei közgyőlés ülésein tanácskozási 
joggal részt venni, külön felkérés alapján a megyét delegációban képviselni. 

 
3. §  (1) A Fejér Megyei Önkormányzat Széchenyi Viktor Díja 

adományozható azoknak, akik a megye fejlesztése, érdekében a mőszaki, 
tudományos ipari, mezıgazdasági, kereskedelmi, terület- és településfejlesztési 
vagy környezetvédelmi  területen példamutató, kiemelkedı tevékenységet 
fejtettek ki, illetve ilyen vonatkozásban egész életmővük elismeréseként. 

 
(2) A Fejér Megyei Önkormányzat Vörösmarty Mihály Díja 

adományozható a kulturális élet, az irodalom, a mővészet terén magas 
színvonalon alkotó tevékenységért, valamint a társadalomtudományok és a 
közmővelıdés területén a megyében hosszú éveken keresztül maradandó 
értéket teremtı munkáért. 

 
(3) A Fejér Megyei Önkormányzat Németh László Díja 

adományozható azoknak, akik kiemelkedı módon járultak hozzá a megyében a 
korszerő és eredményes oktatás-nevelés megvalósításához. Ez az elismerés 
adható azoknak is, akik a veszélyeztetett, hátrányos helyzető gyermekek és 
fiatalok gondozása, nevelése terén fejtenek ki hosszú idın keresztül áldozatos 
pedagógiai, vagy más segítı, támogató jellegő tevékenységet. 

 
(4) A Fejér Megyei Önkormányzat Dr. Berzsenyi Zoltán díja 

adományozható a megyei egészségügy területén hosszú ideje végzett 
kimagasló szakmai tevékenységért, a gyógyítás, vagy megelızés terén jelentıs 
eredményt hozó új eljárás, készítmény – vagy mőszer kidolgozásáért, 
fejlesztéséért. 

 
(5) A Fejér Megyei Önkormányzat Terstyánszky Ödön Díja 

adományozható a megye testnevelési és sport mozgalmában, a sportolók 
eredményes felkészítésében, a testnevelés és sporttudomány terén végzett 
kimagasló szakmai, hivatásbeli tevékenységért, vagy az egészséges életmódra 
nevelés körében végzett hosszabb idejő kiemelkedı munkáért. Ezzel a díjjal 
tüntethetı ki az aki olimpiai, világ vagy Európa-bajnokságon kiemelkedı 
eredményt ért el. 

 
(6) A Fejér Megyei Önkormányzat Fekete János Díja 

adományozható a megye helyi önkormányzatainál, valamint a megyében 
mőködı államigazgatási szerveknél foglalkoztatott, hosszú idın át kimagasló 
munkát végzı közszolgálati tisztviselık részére, akik a lakosság szolgálatában, 
a közéleti munkában az átlagosnál humánusabb ügyintézéssel kivívták az 
állampolgárok elismerését, megbecsülését. 

 

                                                 
1 módosította a 12/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2014. január 1-jétıl 
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(7) A Fejér Megyei Önkormányzat Salamon Lajos Díja 
adományozható a megye közrendje, köz-, és vagyonbiztonsága, katasztrófa 
elhárítás érdekében hosszú ideje végzett kimagasló szakmai tevékenységért, a 
lakosság szolgálatában teljesített példamutató helytállásért. 

(8) A Fejér Megyei Önkormányzat Wekerle Sándor Díja 
adományozható a megyében élı nemzetiségek nyelvi, tárgyi  és szellemi 
kultúrájának, történelmi hagyományainak megırzése, valamint a nemzetiségi 
jogok védelme és gyakorlása érdekében hosszú idın át kimagasló munkát 
végzı személyek részére. 

 
(9) A Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Díja 

adományozható a szociális és gyermekvédelem területén hosszú ideje a 
megyében végzett kimagasló szakmai tevékenységért, illetve kiemelkedı 
eredményért. 
 

(10) A Fejér Megyei Önkormányzat Marosi Arnold Díja 
adományozható azoknak akik a megye településeinek történeti, régészeti, 
helytörténeti és néprajzi emlékhelyei és emlékei kialakításában, védelmében 
kiemelkedı, példa értékő önkéntes munkát végeztek, illetve végeznek. 

 
(11) A Fejér Megyei Önkormányzat Dr. Paulikovics Elemér Díja 
 adományozható azoknak, akik a megyében a mentés és a betegszállítás 

területén kiemelkedı, példa értékő munkát végeztek, illetve végeznek. 
 
(12) A Fejér Megyei Önkormányzat, gróf Klebelsberg Kuno Emlékérme 
 adományozható a megyében élı és dolgozó fıfoglalkozású pedagógusoknak, 

akik a köznevelés és a felsıoktatás területén a gyermekek, tanulók, hallgatók 
közvetlen nevelésében és oktatásában hosszú ideje kimagasló, áldozatkész és 
önzetlen tevékenységet látnak el. 

 
 

 
4. § (1) A megyei közgyőlés valamennyi önkormányzati díj kategóriában évente két 

darabot adományoz.  
 

(2) A díjak egyéneknek és közösségeknek egyaránt, megosztva is 
adományozhatók. 

 
(3) A megyei közgyőlés kitüntetı díjainak átadására minden évben a Megyenapon 

kerül sor.2 
 
(4)  A díjak adományozása során oklevelet és a díj névadójára utaló díszítést 

tartalmazó plakettet kell átadni. 
 
 

5. § (1) A kitüntetı címet és a díjakat a megyei közgyőlés adományozza. 

                                                 
2 módosította a 12/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2014. január 1-jétıl 
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(2) A kitüntetı cím és díjak adományozására javaslatot tehetnek a (3)-(5) 

bekezdésben foglaltak kivételével: 

a) a megye országgyőlési képviselıi, 
b) a Fejér Megyei Kormánymegbízott, 
c) történelmi egyházak képviselıi, 
d) a megyei közgyőlés elnöke, alelnöke, a megyei közgyőlés tagjai és a fıjegyzı 
e) megye települési önkormányzatai, 
f) a megye települési és területi nemzetiségi önkormányzatai 
g) a Fejér  Megyei Önkormányzat Marosi Arnold  Díja vonatkozásában az  a)-e) 

pontokban felsoroltakon kívül javaslattételre jogosult a megyei múzeumi 
szervezetek vezetıi, 

h) a Fejér Megyei Önkormányzat dr. Berzsenyi Zoltán Díj vonatkozásában az a)-
e) pontban felsoroltakon túl a megyében mőködı kórházak vezetıi. 
 

(3) A Fejér Megyei Önkormányzat Salamon Lajos Díja vonatkozásában 
javaslattételre jogosult a Fejér Megyei Rendır-fıkapitány, a Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Fejér Megyei Polgárır Szövetség Elnöke és a 
Fejér Megyei Védelmi Bizottság Elnöke. 

 
(4) A Fejér Megyei Önkormányzat dr. Paulikovics Elemér Díja vonatkozásában 

javaslattételre jogosult az Országos Mentıszolgálat Fıigazgatósága és a 
regionális mentıszervezet vezetıje, továbbá a megye települési önkormányzatai. 

 
(5) A Fejér Megyei Önkormányzat Gróf Klebelsberg Kuno Emlékérme 

vonatkozásában javaslattételre jogosult a megyében mőködı köznevelési és 
felsıoktatási intézmények vezetıi. 

 

(6) A Díszpolgári kitüntetı címre és valamennyi díjra vonatkozó javaslatokat 
legkésıbb a tárgyév január 20-ig kell a megyei közgyőlés elnökéhez megküldeni. 
Amennyiben települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat a javaslattevı, 
abban az esetben a javaslathoz csatolni kell az errıl szóló testületi határozatot. 

 
(7) A közgyőlés bizottsága elızetes állásfoglalását követıen, a közgyőlés a Fejér 

Megye Díszpolgára kitüntetı cím és díjak adományozására vonatkozó 
valamennyi javaslatról dönt. 

 
(8) A kitüntetı cím és a díjak átadására a közgyőlés a közgyőlés elnökét hatalmazza 

fel. 
 
(9) Az Adományozással járó, a 2. § (3) bekezdése és a 4. § (4) bekezdése szerinti 

költségek fedezetét a megyei önkormányzat költségvetésében kell biztosítani. 
 

 
6. § (1) A kitüntetı címet és a díjat vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra 

érdemtelenné válik. Érdemtelen a kitüntetésre különösen az, akit a bíróság a 
közügyek gyakorlásától jogerısen eltiltott. 
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(2) A cím és a díj visszavonását elsısorban az kezdeményezheti, aki az 
adományozásra a javaslatot tette, de a javaslattételre jogosultak közül bárki. 

 
(3) A visszavonásról a javaslat alapján a megyei közgyőlés dönt, egyben 

gondoskodik a kitüntetı cím vagy díj bevonásáról. 
 
 

7. §  A kitüntetettekrıl a megyei önkormányzat hivatalában nyilvántartást kell vezetni. 
 
 
8. § A rendelet 2012. december 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg az 

önkormányzat által alapított kitüntetı címrıl és díjakról szóló 15/2008. (IV.24.) 
K.r.sz. rendelet, valamint az azt módosító 25/2008. (XI.28.) K.r.sz., a 14/2010. 
(VII.2.) K.r.sz. és a 17/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezésre kerül. 

 
 
 
Székesfehérvár, 2012. november 29. 
 
 
 
 
 Törı Gábor  dr. Molnár Krisztián 
 a közgy őlés elnöke  f ıjegyzı 
 
 
 
 
A rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
Székesfehérvár, 2012. november 30. 
 
 
  dr. Molnár Krisztián  
  fıjegyzı 
 







E L Ő T E R J E S Z T É S 

Enying Város Önkormányzata Humán Bizottságának 

2017. december 11. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére 

 

 

Tárgy: Beszámoló az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás 2017. 

évi működéséről 

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester 

Készítette: Dr. Komáromi Eszter aljegyző 

Iktatószám: 01/4890-1/2017 

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:    egyszerű / minősített  

A szavazás módja:         nyílt/ titkos 

 

Tisztelt Bizottság! 

Ezúton terjesztem a tisztelt Bizottság elé az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményi Társulás (továbbiakban: Társulás) 2017. évi működéséről szóló beszámolót 

megtárgyalásra. 

 

1. Előzmények 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 

93. § 14. pontja értelmében a társulási megállapodás kötelező tartalmi eleme a társulás működéséről 

évi legalább egy alkalommal történő beszámolás kötelezettsége. A megállapodás ennek megfelelően 

tartalmazza a tanácsba delegált személy, a pénzügy és az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény 

intézményvezetőjének beszámolási kötelezettségét.  

 

Az intézményvezető a 2016. év vonatkozásában mind a költségvetés, mind a szakmai feladatok 

tekintetében beszámolt a fenntartó részére, melyet a Társulási Tanács 19/2017. (V. 31.) 

határozatával elfogadott, Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pedig 173/2017. 

(IV. 26.) határozatával tudomásul vett. 

A társulás költségvetése és előző évi zárszámadása Enying Város Önkormányzata Képviselő-

testületének napirendjén szerepelt, a költségvetést a képviselő-testület a 70/2017. (II. 22.) 

határozatával, a zárszámadást 258/2017. (VI. 28.) határozatával tudomásul vette, így a 

polgármesteri hivatal a pénzügyi terület vonatkozásában is eleget tett a megállapodásban 

foglaltaknak. Ezúton tájékoztatom a tisztelt Bizottságot, hogy a Társulási Tanács november 21-i 

ülésén elfogadta a Társulás III. negyedévi költségvetési teljesítésről szóló beszámolóját is. 

 

A Társulási Tanács 2017-ben 5 ülést tartott és 2017. december 12-én további egy ülés megtartására 

kerül sor. A Társulási Tanács – a teljesség igénye nélkül, a jogszabályokban előírt kötelező 

döntéseken túl – az alábbi főbb határozatokat hozta meg: 

- Március 21-i ülésén döntött a Társulás fenntartása alatt álló Enyingi Egyesített Szociális 

Intézmény (a továbbiakban: EESZI) intézményvezetői munkakör pályázatának kiírásáról, 

egyúttal megválasztotta a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

20/A. § (6) bekezdése szerinti szakmai bizottságot, melynek tagjai Viplak Tibor 

polgármester úr, Szabó János a Szociális Szakmai Bizottság tagja és dr. Komáromi Eszter 

aljegyző voltak. 

- Szintén márciusi ülésén a szociális étkeztetés tárgyában az S-FOOD Gastronomy Kft-vel 

2015. június 30. napján megkötött szolgáltatási szerződés 2.2. pontjában meghatározott 

opciós jogával élve egyoldalú jognyilatkozatával a szerződés szerinti szolgáltatást újra 

megrendelte a szerződéskötést követő 730. naptól kezdődő 2 éves időtartamra. 



- Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntésével megegyezően az S-FOOD 

Gastronomy Kft. közétkeztetési szolgáltatási egységár emelésére tett javaslatát elutasította 

és a 2015. június 30. napján kelt szolgáltatási szerződésben foglaltak szerinti egyszeri, a 

Központi Statisztikai Hivatal által közzétett hivatalos infláció emelkedés mértékével történő 

növelést fogadta el a közétkeztetési szolgáltatás díja tekintetében 2017. július 1. - 2018. 

június 30. közötti időszakra. 

- Munkavállalói észrevétel érkezett a munkaruha és a béren kívüli juttatással kapcsolatban, 

melyre tekintettel polgármester úr kérésére az intézményvezető másnap 

állományértekezletet hívott össze a félreértések tisztázása érdekében, illetve az 

intézményvezető elkészítette a hatályos jogszabályok szerinti munkaruha juttatásról szóló 

szabályzatot. 

- Ismertetésre kerültek a közegészségügyi hatósági ellenőrzés során feltárt hiányosságok, 

melynek nagy részét az intézményvezető idei évi költségvetése terhére beszerezte, azonban 

a jövő évi költségvetésben forrást szükséges biztosítani a Szabadság tér 2. szám alatti idősek 

otthona lakószobái beázási nyomainak és a padozat talajszint felőli átvizesedése miatti 

falazat omlásának megszüntetésére, továbbá szükséges a társalgó/közösségi tér 

szőnyegpadló eltávolítása és padlózat cseréje. E feladatok elvégzésre a Fejér Megyei 

Kormányhivatal által megadott határidő 2018. május 31. 

- A Társulási Tanács november 21-i ülésén elbírálta az EESZI intézményvezetői munkakörre 

érkezett álláspályázatokat és 2017. december 1. napjától ismételten Vargáné Kránicz 

Erzsébetet bízta meg e feladat ellátásával. 

- A Társulás nem rendelkezik 30 napnál régebbi lejárt határidejű szállítói tartozással. 

 

Összességében megállapítható, a Társulás a költségvetési előirányzatok időarányos felhasználása 

mellett, többlet hozzájárulás fizetési kötelezettség nélkül teljesíti feladatait. 

 

Fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a beszámoló 

elfogadására. 

 

 

2. Jogszabályi hivatkozások 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 26/2017. (XI. 

30.) önkormányzati rendelet 

 

 

3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: - 

 

 

4. melléklet 

 határozati javaslat 

 Társulási Tanács határozatainak felsorolása 

 

 

Enying, 2017. december 5. 

Tisztelettel: 

 

Viplak Tibor 

polgármester s. k. 

 



 

HATÁROZATI JAVASLAT  

 

Enying Város Önkormányzata Humán Bizottságának …/2017. (XII. 11.) határozata az Enying 

Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás 2017. évi tevékenységéről: 

 

A Humán Bizottság az alábbi határozat elfogadását javasolja a képviselő-testület részére: 

 

„A képviselő-testület megismerte és elfogadja az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményi Társulás 2017. évi működéséről szóló beszámolót. 

 

Felelős:  Viplak Tibor polgármester 

Határidő:  azonnal” 

 

Felelős: Regenyei Katalin elnök 

Határidő: azonnal 

 



Megnevezés Felelős Végrehajtva Megjegyzés

1/2017. (II.14.) Hitelesítők elfogadása ügyrendi x

2/2017. (II.14.) Napirend elfogadása ügyrendi x

3/2017. (II.14.) 2017. évi költségvetés Dr. Komáromi Eszter, Závodni Lászlóné x

4/2017. (II.14.) EESZI hatósági ellenőrzése Vargáné Kránicz Erzsébet x

5/2017. (II.14.) Szociális étkeztetés díjának emelése Mezőszentgyörgyön Dr. Komáromi Eszter, Závodni Lászlóné x

6/2017. (II.14.) 2017. évi munkaterv Dr. Komáromi Eszter x

7/2017. (II.14.)
S-FOOD Gastronomy Kft-vel kötött szolgáltatási szerződésben foglalt opciós jog 

gyakorlása
Dr. Komáromi Eszter x

8/2017. (III.21.) Hitelesítők elfogadása ügyrendi x

9/2017. (III.21.) Napirend elfogadása ügyrendi x

10/2017. (III.21.) ESZI intézményvezetőjények illetmény megállapítása Dr. Komáromi Eszter, Závodni Lászlóné x

11/2017. (III.21.) 2017. évi intézményi térítési díjak Dr. Komáromi Eszter x

12/2017. (III.21.) ESZI intézményvezetői munkakör álláspályázat kiírása Dr. Komáromi Eszter x

13/2017. (III.21.)
S-FOOD Gastronomy Kft-vel kötött szolgáltatási szerződésben foglalt opciós jog 

gyakorlása
Dr. Komáromi Eszter x

14/2017. (III.21.) 2017. évi közbeszerzési terv Dr. Komáromi Eszter x

15/2017. (V.31.) Hitelesítők elfogadása ügyrendi x

16/2017. (V.31.) Napirend elfogadása ügyrendi x

17/2017. (V.31.) 2016. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés Dr. Komáromi Eszter x

18/2017. (V.31.) 2016. évi feladatellátás elszámolásáról
Vargáné Kránicz Erzsébet, Závodni 

Lászlóné
x

19/2017. (V.31.) EESZI 2016. évi szakmai beszámolója
Dr. Komáromi Eszter, Vargáné Kránicz 

Erzsébet
x

20/2017. (V.31.) Szociális étkeztetési szolgáltatási díj emelése Dr. Komáromi Eszter x

21/2017. (V.31.) Lejárt határidejű szállítói számlák Závodni Lászlóné x

22/2017. (V.31.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2016. elszámolása
Vargáné Kránicz Erzsébet, Závodni 

Lászlóné
x

23/2017. (V.31.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtása 2017. évi finanszírozása Dr. Komáromi Eszter x

24/2017. (V.31.) Kisláng Község Önkormányzatával kötött egyezségről Dr. Komáromi Eszter x

25/2017. (V.31.) Társulási Tanács és Intézménye módosított előirányzatáról készült kimutatás Závodni Lászlóné x

26/2017. (V.31.) Társulási Tanács és Intézménye módosított előirányzata Dr, Komáromi Eszter, Závodni Lászlóné x

27/2017. (V.31.) A Társulás 2016. évi zárszámadás Závodni Lászlóné x

28/2017. (VIII.29.) Hitelesítők elfogadása ügyrendi x

29/2017. (VIII.29.) Napirend elfogadása ügyrendi x

30/2017. (VIII.29.) SZMSZ módosítás Dr. Komáromi Eszter x

31/2017. (VIII.29.) Lejárt határidejű szállítói számlák Závodni Lászlóné x

32/2017. (VIII.29.) Munkavállalói észrevételekkel kapcsolatban
Dr. Komáromi Eszter, Vargáné Kránicz 

Erzsébet
x

33/2017. (VIII.29.) Társulás 2017. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről Závodni Lászlóné x

34/2017. (VIII.29.) Társulás és Intézménye módosított előriányzatáról készült kimutatások Závodni Lászlóné x

35/2017. (VIII.29.) Társulás és Intézménye módosított előriányzatáról készült kimutatások (II. határozat) Závodni Lászlóné x

36/2017. (XI.21.) Hitelesítők elfogadása ügyrendi x

37/2017. (XI.21.) Napirend elfogadása ügyrendi x

38/2017. (XI.21.) EESZI intézményvezetői álláspályázat elbírálása Dr. Komáromi Eszter, Révfalusi László x

39/2017. (XI.21.) EESZI intézményvezetőjének illetmény megállapítása Dr. Komáromi Eszter, Révfalusi László x

40/2017. (XI.21.) EESZI hatósági ellenőrzése Vargáné Kránicz Erzsébet x

41/2017. (XI.21.) Társulás I. félévi intézményi feladatellátásáról Vargáné Kránicz Erzsébet x

42/2017. (XI.21.) Határozatok megerősítéséről Dr. Komáromi Eszter x

43/2017. (XI.21.) EMSZGYIT intézményének előirányzat módosításáról Závodni Lászlóné x

44/2017. (XI.21.) Lejárt határidejű szállítói számlák Závodni Lászlóné x

45/2017. (XI.21.) JHS 2017. I. félévi elszámolása
Závodni Lászlóné, Vargáné Kránicz 

Erzsébet
x

46/2017. (XI.21.) TT és intézménye módosított előirányzatáról készült kimutatás Závodni Lászlóné x

47/2017. (XI.21.) TT és intézménye módosított előirányzatáról készült kimutatás (II. határozat) Závodni Lászlóné x

48/2017. (XI.21.) A Társulás 2017. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítése Závodni Lászlóné x
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