ELŐTERJESZTÉS
Enying Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2018. május 22. napján, valamint a Képviselőtestület a 2018. május 30. napján tartandó soron következő nyílt ülésére
Tárgy:
2017. évi átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M. jegyző
Készítette:
Némethné Szuntheimer Edina igazgatási ügyintéző
A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:
egyszerű / minősített
A szavazás módja:
nyílt / titkos
Tisztelt Humán Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!
Ezúton terjesztem a T. Bizottság és a T. Képviselő-testület elé a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról szóló 2017. évi átfogó értékelést.
1. Előzmények
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:
Gyvt.) 96. § (6) bekezdése értelmében a települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak
ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó
értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi
megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés
kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az
állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan
napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről
tájékoztatja. Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Gyer.) 107/A. §-a értelmében a Gyer. 10. számú melléklete tartalmazza.
Fentiekre tekintettel kérem a t. Bizottságot és a t. Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a
mellékelt átfogó jelentést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni.
2. Jogszabályi hivatkozások
 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.
(IX.10.) Korm. rendelet
 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:
Jelen döntésnek nincs költségkihatása.
4. Határozati javaslatok, rendelettervezet
Mellékletben csatolva
5. Melléklet
1) Humán Bizottság határozata
2) Átfogó értékelés 2017
Enying, 2018. május 25.
Tisztelettel:
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M. s. k.
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT
(a Képviselő-testület részére)
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testülete ......../2018. (V. 30.) határozata a 2017. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelésről
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. megismerte és elfogadja az Enying Város Önkormányzatának 2017. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló átfogó értékelését a jelen határozat
elválaszthatatlan mellékletét képező formában és tartalommal,
2. felkéri a jegyzőt, hogy az átfogó értékelést a gyámhatóságnak küldje meg.
Felelős: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M. jegyző
Határidő: 1. pont azonnal, 2. pont 15 nap

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS
A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI
FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL

2017. ÉV

ENYING

1.

Bevezetés

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése alapján a települési önkormányzat a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig - a külön jogszabályban
meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést meg kell küldeni a Fejér
Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi
Osztályának, mint illetékes gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől
számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat felé. Amennyiben
javaslat érkezik, a képviselő-testületnek hatvan napon belül érdemben meg kell vizsgálnia azt,
és az állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatnia kell a gyámhatóságot.
A települési önkormányzat átfogó értékelésének tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról,
valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet
10. számú melléklete határozza meg.

2.

Enying város demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18
éves korosztály adataira

Enying város állandó népessége a 2017. december 31-i legyűjtés alapján: 6833 fő. A 2016.
január 1-i állandó lakosság száma: 6903 fő volt, a 2015. év hasonló időszakában megállapított
6984 fővel szemben. Az adatokból is látható, hogy az országosan tapasztalható népesség
fogyás városunkra is jellemző.
Enying város népességének koreloszlása az elmúlt évben az alábbiak szerint alakult:
Korcsoportok

Fő

0-14 évesek

990

15-17 évesek

203

18-59 évesek

3930

60-64 évesek

534

65 év felettiek

1176

A 18 évesnél fiatalabbak (kiskorúak) száma a 2017. évi nyilvántartási adatok alapján 1193 fő., azaz
az összlakossághoz viszonyítva a kiskorúak aránya 17,46 %. Ebből 0-2 év közötti 199 fő, 3-5 év
közötti 187 fő, 6-13 év közötti 538 fő, míg a 14 és 17 év közöttiek száma 269 fő1.
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Forrás: A személyiadat- és lakcímnyilvántartása alapján készített 2017. évi népesség statisztika

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni
ellátások biztosítása

3.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatósról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a
értelmében a gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére,
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására
irányuló tevékenység.
A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a törvényben
meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.

3.1.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A jegyző állapítja meg a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem
összege és a család vagyona a jogszabályban meghatározott értéket nem haladja meg.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak
igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult Gyvt. 19. § (1) bekezdése
alapján
- a Gyvt. 21/B. §-ban meghatározott ingyenes vagy kedvezményes intézményi
gyermekétkeztetésnek
- ha megfelel a Gyvt.
gyermekétkeztetésnek,

21/C.

§-ban

foglalt

feltételeknek

-

a

szünidei

- a Gyvt. 20/A. §-ban meghatározott természetbeni támogatásnak,
- valamint a Gyvt.-ben és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az
igénybevételére.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság a kérelem benyújtásának
napjától kerül megállapításra. A jogosultság időtartama 1 év, további jogosultság
megállapításához új kérelmet kell benyújtani.
2016. december 31. napján 327 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermeket tartottunk nyilván. A 2017. év folyamán 275 támogatás iránti kérelem érkezett
hatóságunkhoz. 26 fő esetében került sor a kérelem elutasítására, ennek oka minden esetben a
jogosultsági feltételek hiánya (döntően a gondozó családban az egy főre jutó jövedelem
meghaladta a jogosultsági határt) volt. A törvényes képviselő kérelmére 4 fő esetében,
hivatalbóli eljárásban pedig 1 fő esetén került sor az ellátás megszüntetésére. A 2017.
december 31. napján a jogosultak száma 275 fő volt.

Korcsoport

0-2 év

3-5 év

6-13

14-17 év

18 és > év

Összesen:

Gyermekek
száma

33

46

146

47

3

275

4

9

0

0

13

Ebből
tartósan
beteg

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített gyermekek száma életkor szerint
(2017. december 31-én)2

Megnevezés

1 gyermekes 2 gyermekes

3 gyermekes

4 v. 5.
gyerm.

6 vagy annál
több gyerm.

Összesen

Családok
száma

44

51

30

8

1

134

Ebből
egyedülálló

31

10

7

1

1

50

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített családok száma a gyermekek száma szerint
(2017. december 31-én)3

3.2.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni
támogatás

Azon gyermekek illetve nagykorú jogosultak részére, akiknek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1. és november 1. napján fennáll, a
mindenkori költségvetési törvény által megszabott mértékű fogyasztásra készétel, ruházat,
valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában nyújtott
természetbeni támogatás is jár. Az Erzsébet-utalványok személyes átvételére a Hatósági,
Anyakönyvi és Hagyatéki Osztályon került sor. Az alapösszegű Erzsébet-utalvány összege
2017. évben gyermekenként 6 000,- Ft, az emeltösszegű Erzsébet-utalvány összege: 6 500,- Ft
volt. A támogatásra felhasznált összeg 3 595 E Ft volt az elmúlt évben. Augusztusban 283 fő,
novemberben pedig 282 fő részesült Erzsébet-utalványban. A decemberi pótigénylés kapcsán
további egy fő részére biztosítottuk a természetbeni támogatást.

3.3.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás

A Gyvt. 19. § (1a) bekezdése alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermek után a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra
jogosult, ha a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban,
szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban,
megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan
ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló
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Forrás: 2017. évi OSAP 1206 nyilvántartási számú statisztika
Forrás: 2017. évi OSAP 1206 nyilvántartási számú statisztika

jogszabály hatálya alá tartozik. 2017. évben ezzel a támogatási formával kapcsolatos új
kérelem nem érkezett.

3.4.

A gyermekétkeztetés megoldásának módja, kedvezményben
részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok

Településünkön a közétkeztetést, így a gyermekétkeztetést is évek óta az S-Food
Gasztronomy Kft. látja el az óvoda és az általános iskola részére. A bölcsődében az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 50. §-ának (3) bekezdése alapján, a speciális
élettani szükségleteknek megfelelő minőségű és tápértékű étkezés biztosítása érdekében saját
főzőkonyha működik.
A 2017. évben kedvezményes gyermekétkeztetésben részesülők átlagos statisztikai létszáma a
következő táblázat szerint alakult.4
Kedvezményben részesülők száma (fő)
Térítés mértéke

Bölcsőde

Óvoda

Általános Iskola (napközi
és menza)

100 %-os térítési
díj
kedvezménnyel
étkezők

23

216

75

50 %-os térítési
díj
kedvezménnyel
étkezők

0

0

38

Az étkezésért
teljes térítési díjat
fizetők

2

24

51

25

240

164

Összesen

3.5. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek megoszlása
korcsoportonként 2017. december 31-én
Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
a. a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket
együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a
családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai
végzettséggel rendelkezik,
4

Forrás: Az intézményi élelmezésvezető által szolgáltatott adattábla

b. a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket
nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív
korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig
álláskeresőként nyilvántartott személy,
c. a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható,
hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában
szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli
vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan
biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.
Halmozottan hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az a) – c) pontokban meghatározott
körülmények közül legalább kettő fennáll.

Megállapított
2H5
Megállapított
3H

3.6.

0-2 éves

3-5 éves

6-13 éves

14-17 éves

18 év feletti

8

12

45

21

0

0

0

0

0

0

Szünidei gyermekétkeztetés

A Gyvt. rendelkezései értelmében Enying Város Önkormányzata szünidei gyermekétkeztetés
keretében biztosítja az ingyenes ebédet a tavaszi-, őszi és téli szünetekben a szülő, törvényes
képviselő kérelmére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult hátrányos helyzetű
vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére az iskolai szünetek és bölcsődei,
óvodai zárva tartások időtartamára eső valamennyi munkanapokon, a nyári szünetben pedig a
jogszabály által előírt minimum 43 munkanap időtartamban.
A szünidei gyermekétkeztetés adminisztrációs (étel átadás dokumentálása) feladataiban az
Enyingi Család és Gyermekjóléti Központ munkatársai segédkeznek. Az igénybevétel az
alábbiak szerint alakult a 2017. év során.

Étkeztetett
gyermekek
száma

5

Tavaszi szünet

Nyári szünet

Őszi szünet

Téli szünet

24

29

22

25

Forrás: 2017. évi OSAP 1210 nyiltvántartási számú statisztika

4.

Az önkormányzat által nyújtott személyes gondoskodást
nyújtó ellátások bemutatása

A Gyvt. 94. § (1)-(2) bekezdései alapján a települési önkormányzat feladata a
gyermekvédelem helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, az önkormányzat
területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. A települési önkormányzat a Gyvt.-ben
foglaltak szerint biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében a
gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, valamint szervezi és közvetíti
a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.
Enying Város Önkormányzata 2016. évben a Gyvt. 39-40/A. §-aiban rögzített gyermekjóléti
szolgáltatás feladatainak ellátását új intézménye, az Enyingi Család és Gyermekjóléti Központ
által biztosította.

4.1.

A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének
tapasztalatai6

Az Enyingi Család-és Gyermekjóléti Központ járási szinten az alábbi településeken végzi
munkáját:
- Enying
- Mezőszentgyörgy
- Lepsény
- Kisláng
- Mátyásdomb
- Dég
- Mezőkomárom
- Szabadhídvég
- Lajoskomárom
Az Enyingi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Enying, Szabadság tér 2. szám alatt nyújtja
önkéntesen igénybe vehető családsegítő szolgáltatását. Enyingi Egyesített Szociális
Intézmény ad irodahelyiséget és ügyfélváró helyiséget 2 fő családsegítő és 1 fő szociális
asszisztens kollégánk számára.
Az Enyingi Család-és Gyermekjóléti Központ Enying, Kossuth u. 22. szám alatt működik. Itt
3 fő esetmenedzser, 1 fő szociális asszisztens, 1 fő intézményvezető, 1 fő intézményvezetőasszisztens és 1 fő óvodai és iskolai szociális segítő dolgozik.
Az Enyingi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai az Enyingi Család-és
Gyermekjóléti Központhoz tartoznak, két külön telephelyen munkálkodnak.
Mezőszentgyörgy, Lepsény, Kisláng, Mátyásdomb, Szabadhídvég településeken dolgozó egyegy fő családsegítő a Polgárdi Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata,
Mezőkomárom és Dég településeken dolgozó családsegítőket az Enyingi Egyesített Szociális
Intézmény foglalkoztatja, a Lajoskomáromban tevékenykedő családsegítő pedig az Agape
Evangélikus Szeretetszolgálat égisze alatt tevékenykedik.
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Forrás: Az Enyingi Család – és Gyermekjóléti Központ vezetőjének 2017. évi szakmai beszámolója

A családsegítés a szociális, mentálhigiénés problémák, vagy krízishelyzetben segítségre
szoruló családok, személyek számára az ehhez vezető okok megszüntetésére, megelőzésére,
életvezetési képesség megőrzésére nyújtott komplex szolgáltatás, melynek keretében:
a. Szociális, életvezetési, pszichológiai, jogi, mentálhigiénés tanácsadást biztosítunk
b. Pénzbeli, természetbeli ellátásokhoz való hozzájutáshoz segítjük az anyagi
nehézségekkel küzdő személyeket.
c. Megszervezzük számukra a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást, segítjük
ügyfeleinket az ügyintézésben,
d. Adósságkezelési ügyekben nyújtunk segítséget,
e. Kapcsolati problémák megoldásában segítjük a hozzánk fordulókat,
f. Családgondozást végzünk, elkészített terv alapján többszöri találkozás alkalmával a
család működési zavarait, konfliktusok megoldását segítjük elő,
g. Munkanélküliek, lakhatási problémákkal küzdők, egyéb problémákkal, szociális
szempontból rászorult személyek, illetve családtagjaik számára nyújtott tanácsadás,
h. Adománygyűjtés, és a rászorulók közötti szétosztás.
i.
„A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes
szolgáltatás, mely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a
gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a
családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.” (Gyvt. 39. §.) Ezeket a feladatokat a
gyermekjóléti szolgálat 55/2015. EMMI rendelet alapján szociális segítő munkával,
szolgáltatási, szervezési tevékenységgel látja el.
A szociális segítőmunka a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetésére irányuló segítő
folyamat, mely során a családsegítő az igénybe vevő problémájának megoldása, céljainak
elérése érdekében mozgósítja az igénybe vevő saját és környezetében jelentkező erőforrásait,
valamint azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatóak a célok elérése érdekében. Az
esetmegbeszéléseken ezeket az erőforrások feltérképezésre kerülnek.
A gyermekjóléti központ esetmenedzserei a hatósági intézkedéseket igénylő ügyek esetében
végeznek szakmai tevékenységet. Ilyen hatósági intézkedés a védelembe vétel, a családba
fogadás, az ideiglenes hatályú elhelyezés, a nevelésbe vétel, az utógondozás. Az
esetmenedzserek megszervezik a szakmai tevékenységet, gondozási – nevelési tervet
készítenek. A családsegítők az esetmenedzserek által készített gondozási-nevelési tervből
részfeladatokat látnak el.
A szolgálat és a központ feladatmegosztás mellett családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást
rendszerelméletben történő egyesülése valósult meg. Ez azt jelenti, hogy az egyes
családokban felmerülő összes szociális problémát egységes szemléletben vizsgáljuk meg. A
családot gondozó családsegítő vagy esetmenedzser ismeri a család tagjaival kapcsolatos
problémákat, ismeri nehézségeiket, illetve rálátása van a család életére, ezért egy családsegítő,

illetve egy esetmenedzser gondoz egy-egy családot. Így válik komplex segítő tevékenységgé a
kliensek segítése.
A 2017-es évben a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál nagy volt a forgalom.103
családból összesen 182 ügyféllel dolgoztak családsegítőink együttműködési megállapodás
alapján:
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Együttműködési megállapodás nélkül a szolgáltatást igénybe vevők száma összesen 326
családból 391 fő volt:
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A táblázatból kiderül, hogy a gyermekes családok esetében kötöttek együttműködési
megállapodást családsegítőink. Kiugróan magas a 6 és 13 év közötti korosztályban a szolgálat
munkáját igénybe vevők száma, akik önkéntesen vállalták az együttműködést
családsegítőinkkel.
A szolgáltatást igénybe vevők által hozott problémák száma mutatja, hogy a legtöbb kliens
ügyintézéssel és információkéréssel érkezett szolgálatunkhoz. Nemcsak anyagi, megélhetési,
életviteliproblémák miatt keresték fel a családsegítőket, hanem gyermeknevelési,
problémákkal, vagy családi-kapcsolati konfliktusok megoldásában is kértek segítséget. A
gyermekek elhanyagolásával kapcsolatban érkezett jelzésekre történő lépések száma is magas.
Szakmai tevékenység tekintetében a múlt év folyamán a következőképpen alakult:
Megnevezés

Szakmai
tevékenység
száma

A
szolgáltatásban
részesülők száma

Családlátogatás
Segítő beszélgetés
Ügyintézéshez való segítségnyújtás
Tanácsadás
Természetbeni ellátáshoz való hozzáférés segítése
Pénzbeli ellátásokhoz való hozzáférés segítése
Adományközvetítés
Más szolgáltatáshoz való hozzáférés
Információnyújtás

2307
1470
1467
603
635
252
174
136
147

63
120
113
46
46
27
13
10
11

Konfliktuskezelés
Kríziskezelés
Esetkonferencia
Esetmegbeszélés
Környezettanulmány készítése
Közösségfejlesztés
Egyéni és csoportos készségfejlesztés
Szakmaközi megbeszélés
Pszichológiai tanácsadás
Közvetítés gyermekjóléti központ felé
Hátralékkezelés
Munkavállalási tanácsadás
Kapcsolattartási ügyelet
Összesen:

57
9
12
18
18
12
6
6
10
4
40
21
33
7434

4
4
12
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18
12
6
6
10
4
5
21
33
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A számok tükrében jól látható, hogy a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat által nyújtott
szolgáltatásokat az ügyfelek ismerik, kérdéseik, problémáik esetén felkeresik kollégáinkat. A
tapasztalat azt mutatja, hogy egyre többen keresik fel a családsegítő szolgálatot, egyre inkább
növekszik az érdeklődés, vélhetően a szakmai hatékonyság miatt. Sajnos ingyenes jogi
tanácsadást biztosítani számukra nem tudtunk, amiben tudtunk - jogi kérdésekbensegítettünk, segítséget kértünk, illetve továbbítottuk ügyfeleinket olyan szolgáltatást nyújtó
szervezetekhez, amelyek ingyenesen is igénybe vehetők.
A tapasztalat azt mutatja, hogy krízishelyzet a téli időszakban alakul ki, amikor a családok
pénzforrás hiányban nem tudnak tüzelőt vásárolni. Ilyen esetekben azonnali segítséget nyújt
az Önkormányzat. A magunk részéről krízisintervenció útján az anyagi, életviteli
problémákkal küzdő családok számára olyan életvezetési tanácsokat tudunk adni, hogy időben
készüljenek fel a hideg évszakra, gondoskodjanak arról, hogy legyen elegendő mennyiségű
fűtőanyaguk, takarékoskodjanak pénzükkel, gondoljanak előre, hiszen nem az Önkormányzat
dolga biztosítani a téli tűzifa mennyiségét.
A ruha-és élelmiszeradományokat a legkülönfélébb helyekről kapjuk. Szép számmal akadnak
felajánlások, főleg az adventi időszakban. Ezeket az adományokat közvetítjük a rászorulók
részére, amely külön szervezést igényel.
Az Enyingi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat prevenciós foglalkozásai a 2017. évben a
következők voltak:
- Tudatos fogamzásgátlás program az Enyingi Védőnői Szolgálat és a Batthyány Fülöp
Gimnázium és Általános Iskola közreműködésével a Közép-Dunántúli Védőnői
Szolgálat jóvoltából,
- „Mese mese mátka” című előadások az Enying Város Bölcsődéjében,
- „Értékes vagy” programsorozat a Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskolában,

-

Húsvéti kézműves foglakozás a Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár
segítségével,
Egy hetes Napközi Erzsébet-tábor 33 iskolás és 5 óvodás gyermek számára, melyet
pályázat útján nyertünk,
További egy hetes tábor, melyet a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szervezett,
biztosítva ezzel a gyermekek napközbeni felügyeletét,
november és december hónapokban „karácsonyi cipősdoboz” akció, adománygyűjtés
szervezése a lakosság, az intézmények, a különböző klubok önkéntesei és a védőnők
segítségével.

Intézményünk a törvény által megfogalmazott feladatát teljesítette. Az Enyingi Család-és
Gyermekjóléti Központ esetmenedzserei a hatósági intézkedés alá vont gyermekek ügyeivel
foglalkoznak szoros együttműködéssel a családsegítő kollégákkal. Három esetmenedzser
tevékenykedik a járás területén.
2017 évben védelembe vett gyermekek száma Enyingen összesen 24 volt, ebből 6 gyermek
esetében szűnt meg a védelembe vétel felülvizsgálat alkalmával.
A védelembe vételt elsősorban igazolatlan iskolai hiányzások, illetve szülői elhanyagolás
miatt rendelte el a Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi
és Igazságügyi Osztálya.
Az Enyingen élő családokból szakellátásba került, nevelésbe vett gyermekek száma 12 volt.
Nevelésbe vétel 4 esetben szűnt meg, jellemzően nagykorúságuk elérése miatt.
A gyermekek családjukból történő kiemelésének okai jellemzően a rossz életminőség, súlyos
elhanyagolás, illetve bántalmazás voltak.
A járáshoz tartozó településeken is végeznek munkát, a védelembe vett gyermekeket, a
nevelésbe vet gyermekek családjait és a szakellátásból kikerült utógondozásban lévő
gyermekeket
is
látogatják,
gondozzák,
segítik
munkájukkal,
tanácsadással,
információnyújtással, nevelési iránymutatásokkal. Havonta többször látogatnak a
családokhoz, figyelve, hogyan alakul a család élete, az előírt magatartási szabályokat követike a gyermekek és szüleik. A nevelésbe vett gyermekek családjaikat alkalmassá kell tenniük
arra, hogy a gyermek, aki szakellátásból kikerül, biztonságos körülmények között
nevelkedhessen saját családjában. Erre azonban a szülőket alkalmassá kell tenni, munkánkkal
segítjük a család tagjait, hogy minden körülmény alkalmas legen a gyermek fogadására.
I.

esetmenedzser

Település neve
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Dég
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összesen:
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4
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1
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II.

esetmenedzser

Település neve
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Lajoskomárom
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Mezőkomárom
összesen:

III.
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esetmenedzser

Település neve
Enying
Mezőszentgyörgy
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4
1
9
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3
1
4

utógondozás

összesen

1
1

4
7
3
14

A számok mutatják, hogy a hatósági intézkedések alá vont gyermekek és családjaikban
végzett munka továbbra is sok, azonban a szakmai munkát minősíti az a tény, hogy
elsősorban a védelembe vett gyermekekkel végzett munka sikerének köszönhetően a
védelembe vételt a legtöbb esetben meg lehetett szüntetni a szakmai munka eredményessége
miatt. Az előírt magatartási szabályok betartatásával, a folyamatos kontroll gyakorlása mellett
a szülők számára nyújtott életviteli és gyermeknevelési tanácsokkal hatékonyan tudunk
dolgozni, szakmai munkát végezni.
A szociális munkás a személyiségével dolgozik, minden esetben más-más személlyel. Nagyon
fontos, hogy a családok életvitelét, körülményeit alaposan ismerje az esetmenedzser. Ehhez a
munkához folyamatosan kapcsolatban kell lennie a gyermekkel kapcsolatban álló
intézményekkel, hogy információt kérhessen, s ha szükséges, akkor más szolgáltatás
eléréséhez segítse az érintetteket.
Az esetmenedzserek nemcsak gondozási-nevelési tervet készítenek és az abban foglaltakat
tartatják be a védelembe vett gyermekekkel és családtagjaikkal családlátogatások alkalmával.
A nevelésbe és vételi eljárás megindításakor környezettanulmányt kell készíteni, illetve fel
kell venni a családsegítő szolgálattal is a kapcsolatot, hiszen ők ismerik a családok helyzetét.
Rendkívül hasznos információk birtokába jutunk ezáltal, így biztos alapokkal tudjuk megtenni
az első lépéseket, és tudunk megfelelő javaslatot tenni a hatóság felé.
Magántanulói jogviszony kérelem és gondnokság alá helyezés esetében is megkeresi
központunkat a gyámhatóság.

Tevékenység
kapcsolódó)

megnevezése

(csak

Szociális segítő tevékenység
Esetkonferencián való részvétel
Esetkonzultáció
Esetmegbeszélés
Gondozás-nevelési terv készítése
Védelembe vételi tárgyaláson való részvétel
Felülvizsgálat védelembe vétel esetén
Felülvizsgálat nevelésbe vétel esetén
Elhelyezési tárgyaláson való részvétel
Családlátogatás
Környezettanulmány készítése
Egyéb más szakmai tevékenység

hatósági

intézkedéssel száma
113
23
28
42
151
151
151
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6
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2017-ben összesen 57 védelembe vett gyermekkel, 38 nevelésbe vett gyermek családjával és 2
fő szakellátásból kikerült gyermek utógondozásával dolgozott a járás területén a három
esetmenedzser.
Az Enyingi Család-és Gyermekjóléti Központhoz összesen 293 írásbeli jelzés érkezett,
Enyingen élő gyermekekkel kapcsolatban az iskoláktól a tavalyi év folyamán 72 esetben
érkezett jelzés. Túlnyomó többségük igazolatlan hiányzásokról szólt, de jelzéssel éltek az
elhanyagolásokkal, magatartásbeli problémákkal kapcsolatban is.
A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskolával az együttműködés rugalmas, így sokkal
hatékonyabbá vált közös munkánk. Azt tapasztaltuk, hogy az iskola dolgozói azonnal jeleznek
probléma esetén, így a Gyermekjóléti Központ munkatársai azonnal tudnak reagálni ezekre a
jelzésekre. Nemcsak azért fontos ez a rugalmas kapcsolat, mert így nagyon gyorsan és
hatékonyan tudunk a gyermekek érdekében, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése
és megszüntetése érdekében lépéseket tenni, hanem azért is, mert egyéb más, családon belüli
problémákra is fény derülhetett, amit a Gyermekjóléti Központ és Szolgálat kezelni tudott.
Természetesen a környékbeli iskolákból is érkezett szép számmal jelzés a továbbtanuló
ifjúsággal kapcsoltban, jellemzően ezekben az esetekben is igazolatlan hiányzások szerepeltek
a legnagyobb mértékben.
Ennek eredményeként vagy hatósági intézkedésre került sor, vagy - indokolt esetben - a
Családsegítő Szolgálat az alapellátás keretei között gondozták a családokat.
Az óvodából 5 esetben kaptunk jelzést, hiányzással kapcsolatban és elhanyagolással
kapcsolatban.
A bölcsőde 3 esetben küldött írásos jelzés Gyermekjóléti Központ részére elhanyagolás és
higiénés problémák miatt.

A védőnők 2017-ben összesen 33 írásos jelzést küldtek Központunk részére, ezek többnyire a
gyermekek elhanyagolásáról, higiéniai problémákról, a családokban tapasztalt nem megfelelő
életminőségről tájékoztatták Központunkat. Több esetben is jelzéssel éltek a védőnők, amikor
várandós kismamákkal kapcsolatos problémákat tapasztaltak, jellemzően terhesgondozás
elmulasztásával veszélyeztették a magzatot.
Házi gyermekorvostól illetve szakorvostól a tavalyi év folyamán nem érkezett írásbeli jelzés.
A gyámhatóság 6 esetben tett jelzést, és kért fel bennünket az együttműködésre, jellemzően
igazolatlan hiányzások, magatartási, nevelési problémák okainak családon belüli
feltérképezése céljából.
A Családsegítő Szolgálattól érkezett 12 jelzés lakhatási, életviteli problémákról, rendezetlen
családi viszonyokról szólt, de kapcsolattartás elősegítéséhez is kértek segítséget, ezeken kívül
egészségügyi, pszichés problémákról is értesítettek bennünket.
A rendőrség tavaly 13 esetben tett jelzést kiskorú veszélyeztetettségéről. A jelzésekben
jellemzően arról tájékoztattak bennünket, hogy a gyermekek szem-és fültanúi voltak családi
veszekedéseknek, agresszióknak, bántalmazásoknak, illetve kérték segítségünket egy-egy
nyomozás, eljárás, vagy folyamatban lévő ügyben.
29 lakossági bejelentés érkezett hozzánk, ezeket többségében névtelenül tették meg a
településen élők, lakhatási, életvezetési, anyagi problémák, elhanyagolás miatt kérték a
Család-és Gyermekjóléti Központ segítségét.
Az önkormányzat tisztviselői is éltek jelzési kötelezettségükkel, illetve kérték segítségünket
egy-egy családdal kapcsolatban környezettanulmány készítése céljából. A pedagógiai
Szakszolgálat, kórházi szociális munkás is eleget tett jelzési kötelezettségének, illetve kérték
segítségünket egy-egy esetben. Összesen 10 ilyen jellegű jelzés érkezett hozzánk.
Igyekeztünk minden esetben a jelzések után járni, illetve választ adni a jelzést tevőknek.
Összességében a tavalyi évre vetítve eredményesnek mondható a jelzőrendszeri
együttműködés a jelzőrendszer tagjaival. Igyekszünk továbbra is minden tőlünk telhetőt
megtenni a gyermekek védelme, veszélyeztetettségének megszüntetése, megakadályozása
érdekében.
A pszichológusi konzultáció lehetőségével 2017-ben is éltek, nagy volt rá az igény, 66
gyermek esetében kötött együttműködési megállapodást intézményünk. Ezt a tevékenységet
járási szinten 3 pszichológus látta el. Tudni kell, hogy nemcsak egyéni, hanem családi
konzultációkat is folytattak pszichológusaink. Átlagban 5-6 konzultáció volt egy-egy gyermek
vagy felnőtt esetében, ez azt jelenti, hogy volt, amikor 3-4 beszélgetés is elég volt, de egyes
esetekben 10 konzultáció sem volt elegendő.

Elmondhatom, hogy egyre nagyobb az igény a szolgáltatás elérésére. Mindent megteszünk
annak érdekében, hogy továbbra is biztosítani tudjuk, elérhető maradjon az ingyenes
pszichológiai szolgáltatás lehetősége, bár ez erősen költségvetés-függő.
Mediációs ülésekre, jogi tanácsadásra nem került sor a múlt év folyamán, ez nem azt jelenti,
hogy nem volt rá szükség, hanem azt, hogy kénytelenek voltunk másképpen megoldani a
hozott problémákat.
Hála a megnyert EFOP-3.9.2-16-2016-00010 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység
Enying járásban elnevezésű pályázatnak még nagyobb segítséget tudunk nyújtani a
gyermekek és családjuk számára szervezett programok által.

4.2.

A gyermekek napközbeni ellátása

A Gyvt. 41. § (1) bekezdése értelmében azoknak a gyermekeknek a részére kell megszervezni
a gyermekek napközbeni ellátásaként az életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet,
gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkezést, akik családban élnek, de akiknek a szülei,
nevelői, gondozói munkavégzésük, a munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban,
képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt a napközbeni ellátásukról más
módon nem tudnak gondoskodni. Enying Város Önkormányzata fenti feladatának az Enyingi
Városi Bölcsőde fenntartásával tesz eleget.
Az Enyingi Városi Bölcsőde 2017. évi mutatószámai az alábbiak szerint alakultak7:







működő bölcsőde
1
férőhelyek száma 2017. augusztus 31-ig
30
férőhelyek száma 2017. szeptember 1-től
35
2017. évi nyitvatartási napok száma
226
teljesített gondozási napok száma /jelenlétek/
5721
teljesített élelmezési napok száma
5721
ebből:
- 100% normatív kedvezményben részesülő, ezért ingyenesen étkezők száma
23 fő
- normatív kedvezményben nem részesülők száma
2 fő
- kihasználtság a beíratott gyermekek számához viszonyítva
2017. augusztus 31-ig
2017. szeptember 1-től

7

Forrás: Az Enyingi Városi Bölcsőde 2017. évi beszámolója

95.62 %
91,03 %

5.

A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi
területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak,
továbbá a gyermekjóléti szolgáltató tevékenységet végzők
működését engedélyező hatóság ellenőrzésének tapasztalatai

Az értékelési időszakban törvényességi vizsgálat lefolytatására és szakmai ellenőrzésre nem
került sor.

6.

Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt.
előírásai alapján
1. Igazolatlan iskolai hiányzások csökkentése érdekében hatékonyabb összefogás
2. Szórólap és tájékoztatók készítése
3. Prevenciós programok szervezése (drog; egészségügyi, szexedukációs; stb.)
4. Szorosabb együttműködés szükséges a problémák közös kezelésére, illetve megoldása
érdekében
5. Gyorsabb információ csere

7.

A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti
együttműködés

A településen jelen lévő civil szervezetek a gyermekek, a fiatalok körében elsősorban
szabadidős programok szervezésében és megvalósításában vesznek részt. A szabadidős
programok többsége sport jellegű, de fellelhetők közöttük az egészséges életmóddal
kapcsolatos valamint kulturális jellegű események is.
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ELŐTERJESZTÉS
Enying Város Önkormányzata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottságának 2018. május
22. napján tartandó és a képviselő-testület 2018. május 30. napján tartandó soron következő
(rendes) nyílt ülésére
Tárgy: Közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata
Előterjesztő: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M. jegyző
Készítette: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M. jegyző
Iktatószám: 01/2187-1/2018.
A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:
A szavazás módja:

egyszerű / minősített
nyílt/ titkos

Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!
Ezúton terjesztem a t. Bizottságok és a Képviselő-testület elé az önkormányzat és szervei
közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatával kapcsolatos előterjesztésemet.
1. Előzmények
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények
módosításáról szóló 2016. évi CLX. törvény átfogóan módosította a közbeszerzési eljárások
lebonyolítását. A módosítások nem egy időben léptek hatályba, a legjelentősebb változások
2018. április 15. napjától alkalmazandóak. A módosítások közül ki kell emelni az elektronikus
közbeszerzési rendszer bevezetését. Ennek érdekében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 40. § (1) bekezdése kimondja, hogy: „A közbeszerzési és koncessziós
beszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési
rendszer igénybevételével kell lebonyolítani.”
A fenti módosítások miatt szükséges az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának
felülvizsgálata és pontosítása, melyet jelen előterjesztésemhez a módosítási javaslatokkal
egységes szerkezetbe foglalva – a módosításokat kiemelve – mellékelek.
Kérem, hogy a t. Bizottság és a t. Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalni és a
mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
2. Jogszabályi hivatkozások:
-

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az azzal összefüggő egyes
törvények módosításáról szóló 2016. évi CLX. 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. Mellékletek:
- határozati javaslatok (PTFB, Képviselő-testület)

Enying, 2018. május 16.
Tisztelettel:
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M.
jegyző s. k.

HATÁROZATI JAVASLAT
(PTFB részére)
Enying Város Önkormányzata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottságának.../2018.
(V. 22.) határozata a Közbeszerzési szabályzat felülvizsgálatáról
A PTFB az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testület részére:
„A Képviselő-testület
1. felülvizsgálta a közbeszerzési szabályzatát és azt a következők szerint módosítja:
a) A szabályzat V. (2) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„V. (2) A közbeszerzési eljárással kapcsolatos valamennyi kommunikációs
feladat, mindenek előtt, de nem kizárólagosan az eljárás dokumentumainak
(eljárást megindító felhívás, ajánlati felhívás, kiegészítő dokumentáció,
jegyzőkönyvek, összegezések) megküldése és elektronikus közzététele, valamint az
Elektronikus Közbeszerzési Rendszer kezelése a közbeszerzési szaktanácsadó
feladata.”
b) A szabályzat V. (4) pontja törlésre kerül.
2. megállapítja, hogy az 1. pontban maghatározott módosításokat 2018. május 23. napjától
kell alkalmazni azzal, hogy a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokat a korábban
hatályos szabályok szerint kell lefolytatni,
3. elfogadja a jelen határozat melléklete szerinti Közbeszerzési szabályzatot, mely egységes
szerkezetben tartalmazza az 1. pontban megjelölt módosításokkal kiegészített, pontosított
szöveget.
felelős: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M. jegyző
határidő: értelemszerű”
felelős: Gebula Béla Ákos elnök
határidő: azonnal

HATÁROZATI JAVASLAT
(Képviselő-testület részére)
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testület …/2018. (V. 30.) határozata a
Közbeszerzési szabályzat felülvizsgálatáról:
A Képviselő-testület
1. felülvizsgálta a közbeszerzési szabályzatát és azt a következők szerint módosítja:
a) A szabályzat V. (2) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„V. (2) A közbeszerzési eljárással kapcsolatos valamennyi kommunikációs
feladat, mindenek előtt, de nem kizárólagosan az eljárás dokumentumainak
(eljárást megindító felhívás, ajánlati felhívás, kiegészítő dokumentáció,
jegyzőkönyvek, összegezések) megküldése és elektronikus közzététele, valamint az
Elektronikus Közbeszerzési Rendszer kezelése a közbeszerzési szaktanácsadó
feladata.”
b) A szabályzat V. (4) pontja törlésre kerül.
2. megállapítja, hogy az 1. pontban maghatározott módosításokat 2018. május 23. napjától
kell alkalmazni azzal, hogy a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokat a korábban
hatályos szabályok szerint kell lefolytatni,
3. elfogadja a jelen határozat melléklete szerinti Közbeszerzési szabályzatot, mely egységes
szerkezetben tartalmazza az 1. pontban megjelölt módosításokkal kiegészített, pontosított
szöveget.
felelős: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M. jegyző
határidő: értelemszerű

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA
egységes szerkezetben a Képviselő-testület ___/2018. (V.__) határozatával elvégzett
módosításokkal
(a módosított rendelkezések félkövér, aláhúzott betűkkel szerepelnek, a törölt rendelkezések
félkövér, áthúzott betűkkel)
I. Általános rendelkezések
I. (1) Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015.
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a
közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi
rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek
felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét jelen szabályzatban (a
továbbiakban: Szabályzat) állapítja meg (a Szabályzat célja).
I. (2) Jelen szabályzatot kell alkalmazni az önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott
intézmények által indított közbeszerzési eljárások esetében. Az önálló gazdasági szervezettel
nem rendelkező intézmények - akik a Közbeszerzési Hatóságnál, nyilvántartott ajánlatkérők
nincsenek nyilvántartva - közbeszerzési eljárásait az önkormányzat erre kijelölt szerve készíti
elő és bonyolítja le (a Szabályzat hatálya).
I. (3) A közbeszerzések előkészítésére és lebonyolítására kijelölt szerv az Enyingi
Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal).
I. (4) A Szabályzat rendelkezései kiterjednek:
a) Az önkormányzati
közreműködőikre;

közbeszerzéseket

előkészítő és

lebonyolító

szervre

és

b) a közbeszerzési eljárásban igénybe vett külső szakértőre, szaktanácsadóra a megbízás
tartalma szerint;
c) a közbeszerzési eljárásban az önkormányzat részéről bevont személyekre,
bizottságokra és döntéshozókra.
I. (5) A Hivatal vezetője felelős, hogy a közbeszerzési eljárások jogszerűen és szakszerűen
kerüljenek lefolytatásra azzal, hogy az eljárás során felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadót kell alkalmazni a beszerzés becsült értékétől függetlenül.
I. (6) A Hivatal vezetője nem felel a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó által
végzett eljárási cselekményekért, illetve az általa adott szaktanácsok szakszerűségéért.
I. (7) Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni minden olyan a Kbt-ben nevesített
beszerzési eljárásra, amelynek becsült értéke eléri vagy meghaladja a Kbt. 15. §-ában
meghatározott értékhatárokat.
I. (8) Jelen szabályzatban meghatározott rendelkezésektől eltérni csak a képviselő-testület
erre vonatkozó, kifejezett döntése alapján lehetséges, ugyanakkor a Kbt., annak végrehajtási
rendeletei és az egyéb jogszabályok rendelkezésitől akkor sem lehet eltérni.

I. (9) A közbeszerzés hatálya alá nem tartozó beszerzések vonatkozásában Enying Város
Önkormányzata és Szervei beszerzési szabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni.
I. (10) Amennyiben jogszabály e Szabályzattól eltérő rendelkezést tartalmaz, úgy a
jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni és a Szabályzat rendelkezését figyelmen kívül kell
hagyni.
I. (11) A Szabályzatot csak annyiban kell alkalmazni, amennyiben jogszabály másként nem
rendelkezik (szubszidiaritás elve). Ahol e Szabályzat szigorúbb feltételeket támaszt, mint a
jogszabály, úgy e Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.
I. (12) Jelen Szabályzat a kihirdetése napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

II. A közbeszerzési igények tervezése
II. (1) A közbeszerzési igényeket a Hivatal Településfejlesztési, -üzemeltetési és
Foglalkoztatási Osztálya (a továbbiakban: TÜF osztály) a Pénzügyi- és Adóigazgatási
Osztállyal együttműködve a tárgy év elején felméri, legkésőbb az önkormányzat költségvetési
rendeletének elfogadását követő 15 napon belül.
II. (2) A közbeszerzési igények ismeretében a Hivatal TÜF osztálya a Kbt. 42. § (1)
bekezdésében foglaltak szerint elkészíti az éves összesített közbeszerzési terv tervezetét, oly
módon, hogy azt tárgyév március 31. napjáig a képviselő-testület elé lehessen terjeszteni.
II. (3) Az éves összesített közbeszerzési tervet a képviselő-testület illetékes bizottsága
véleményezi és azzal kapcsolatban ajánlásokat tehet a képviselő-testület részére.
II. (4) Az éves összesített közbeszerzési tervet a képviselő-testület hagyja jóvá. Az éves
összesített közbeszerzési terv módosítását a Hivatal TÜF osztálya készíti elő, képviselőtestület illetékes bizottsága véleményezi, és a képviselő-testület hagyja jóvá.

III. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóra vonatkozó szabályok
III. (1) A közbeszerzési eljárások szakszerűségének és jogszerűségének biztosítósítása
érdekében az eljárások lebonyolítása során felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót (a
továbbiakban: szaktanácsadó) kell alkalmazni a beszerzések becsült értékre tekintet nélkül.
III. (2) A szaktanácsadó megbízását írásba kell foglalni, a megbízási szerződésnek ki kell
terjednie a hivatal és a szaktanácsadó közötti feladatmegosztásra, a szaktanácsadó
közreműködésének kereteire, mértékére és a szaktanácsadó felelősségére. A megbízásban
meg kell jelölni a kapcsolattartásra jogosult személyeket.
III. (3) A közbeszerzési szaktanácsadó megbízható az eljárás teljes előkészítésével és
lebonyolításával, továbbá bevonható a bírálóbizottságba, ugyanakkor a döntéshozatalban nem
vehet részt.
IV. A közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása

IV. (1) A közbeszerzési eljárás előkészítését a Hivatal végzi. Az előkészítési eljárás során a
Hivatal figyelembe veszi a Közbeszerzési Tervben foglaltakat.
IV. (2) Az előkészítési eljárásba be kell vonni a szaktanácsadót.
IV. (3) A szaktanácsadó személyéről a képviselő-testület az illetékes bizottság javaslatának
figyelembevételével dönt.
IV. (4) A szaktanácsadó részt vesz a közbeszerzési felhívást megindító ajánlat felhívás,
hirdetmény (a továbbiakban együtt: felhívás) tervezetének elkészítésében.
IV. (5) A felhívás tervezetét [azon belül, mindenek előtt, de nem kizárólagosan az eljárási
rezsimet, az eljárás fajtáját, a kizáró okokat, az alkalmassági feltételeket és az érvényességi
feltételeket, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti eljárásban az ajánlattételre felkért gazdasági
szereplők személyét] az illetékes bizottság javaslatával a képviselő-testület fogadja el.
IV. (6) A szaktanácsadó javaslatára a képviselő-testület az illetékes bizottság véleményének
kikérésével dönt a Kbt. 49. §-ában nevesített alkalmazandó eljárás fajtájáról. és a Kbt. 115. §
(1) bekezdés alkalmazásáról
IV. (7) A képviselő-testület az ajánlati felhívás elfogadásával egyidejűleg, vagy legkésőbb azt
követően, de még az eljárást lezáró döntést megelőzően a Kbt. 27. § (4) bekezdésében
foglaltak szerint bírálóbizottságot választ.
IV. (8) A bírálóbizottság legalább három tagból áll és abba a szaktanácsadó is delegálható.
IV. (9) Nem lehet a bírálóbizottság tagja önkormányzati képviselő, illetve akivel szemben a
Kbt. 25. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn.
IV. (10) A bírálóbizottság tagjait úgy kell megválasztani, hogy rendelkezzenek a
közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel.
IV. (11) A bírálóbizottság ellátja a Kbt.-ben meghatározott feladatait.
IV. (12) Az eljárásban alkalmazandó kapcsolattartásra vonatkozó szabályokat az ajánlati
felhívásban kell rendezni.
IV. (13) A bírálóbizottság az eljárást lezáró döntés meghozatala előtt a Kbt. 27.§ (4)
bekezdésében foglaltak alapján értékeli és elbírálja az ajánlatokat. A képviselő-testület részére
írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít, melyet – fő szabály szerint – az illetékes
képviselő-testületi bizottság megtárgyal, majd a képviselő-testület meghozza az eljárást lezáró
döntését név szerinti szavazással.
IV. (14) A döntésről a polgármester tájékoztatja az érintetteket.
IV. (15) A hivatal feladata a közzétételi kötelezettség teljesítése és az eljárásban a
nyilvánosság biztosítása a Kbt.-ben meghatározottak szerint.
IV. (16) A hivatal gondoskodik a közbeszerzések dokumentálásáról és a közbeszerzéshez
kapcsolódó iratok megőrzéséről.
V. Vegyes rendelkezések

V. (1) A közbeszerzési eljárással kapcsolatos valamennyi pénzben teljesített biztosíték
kezelését, valamint a fizetendő közzétételi és hirdetmény ellenőrzési díjaknak megfizetése a
Hivatal Pénzügyi és Adóigazgatási Osztályának a feladata.
V. (2) 1A közbeszerzési eljárással kapcsolatos valamennyi kommunikációs feladat, mindenek
előtt, de nem kizárólagosan az eljárás dokumentumainak (eljárást megindító felhívás, ajánlati
felhívás, kiegészítő dokumentáció, jegyzőkönyvek, összegezések) megküldése és
elektronikus közzététele, valamint az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer kezelése a
közbeszerzési szaktanácsadó feladata.
V. (3) A közbeszerzési eljárással kapcsolatos valamennyi közzétételi és nyilvánosság
biztosításával kapcsolatos feladat elvégzése a Hivatal Titkárságának a feladata.
V. (4) 2A közbeszerzési eljárások külső ellenőrzését a Miniszterelnöki Hivatal, illetve az
általa erre feljogosított szervezetek végzik.
VI. Záró és átmeneti rendelkezések
VI. (1) Jelen szabályzat az elfogadást követő napon lép hatályba.
VI. (2) Hatályát veszti az Enying Város Önkormányzatának 2012. április 1. napján hatályba
lépett közbeszerzési szabályzata.
VI. (3) Jelen szabályzat rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult közbeszerzési
eljárásokra kell alkalmazni.
VI. (4) Jelen szabályzatot a képviselő-testület a 84/2016. (II. 24.) határozatával fogadta el.
Enying, 2016. február 12.
Viplak Tibor
polgármester

1

A Képviselő-testület ___/2018. (V. __.) határozatával megállapított szöveg, mely 2018. május ___. napjától
hatályos
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Törölte a Képviselő-testület ___/2018. (V. __.) határozata
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Tárgy:

Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről, módosításáról

Előterjesztő: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M. jegyző
Készítette:

Pirmann-né Felső Marianna hatósági osztályvezető

Iktatószám: 01/2256-1/2018.
A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:

egyszerű / minősített

A szavazás módja:

nyílt/ titkos

Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!
Jelen előterjesztés mellékleteként megvitatásra terjesztem be a tisztelt képviselő-testület elé az
egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről, módosításáról szóló
előterjesztésemet.
I.

Előzmények

Jogszabályváltozások szükségessé teszik egyes, korábban megalkotott önkormányzati
rendeletek hatályon kívül helyezését, módosítását.
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat feladatkörében eljárva
törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben
kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 8.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében a helyi közösség tagjai a helyi önkormányzás
alanyaként kötelesek betartani és betartatni a közösségi együttélés alapvető szabályait. A 8.§
(2) bekezdés szabályozása alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben
meghatározhatja az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségek tartalmát, elmulasztásának
jogkövetkezményeit. A Mötv. 143. § (4) bekezdés d) pontja kifejezetten felhatalmazza a helyi
önkormányzat képviselő-testületét, hogy rendeletben állapítsa meg az öngondoskodás és a
közösségi feladatok ellátásához való hozzájárulás, továbbá a közösségi együttélés alapvető
szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit.
2016. október 1. napján lépett hatályba Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
szóló 23/2016. (IX. 8.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: önkormányzati rendelet).
Az önkormányzati rendelet felhatalmazó rendelkezéseinek magasabb szintű jogszabályok
miatti módosulása, új jogszabályok megalkotása teszi szükségessé az új rendelet
megalkotását.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8.§ (2) bekezdése nem engedi meg a
rendeletek felhatalmazást tartalmazó bevezető részének módosítását.
2018. január 1-től hatályba lépett az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (továbbiakban: Ákr.), amely felváltotta a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt (továbbiakban: Ket.). Az Ákr. a Ket.-tel
ellentétben nem tartalmazza a közigazgatási bírság alkalmazására vonatkozó szabályokat,

azokat a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a
közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes
jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény szabályozza
átmeneti jelleggel a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV.
törvény hatályba lépéséig, 2019. január 1. napjáig.
A helyi önkormányzatok tekintetében 2018. január 1. napjától alkalmazandók az elektronikus
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
rendelkezései is.
Az eljárásra vonatkozó új törvényi szabályozások szükségessé teszik a közösségi együttélés
alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 23/2016. (IX.8.)
önkormányzati rendelet eljárási szabályainak módosítását is az új rendelet megalkotása
keretében. Ezen kívül javaslatom jórészt pontosításokat és a címzetti kör számára értelmezést
könnyítő rendelkezéseket tartalmaz.
A közterület-felügyelő intézkedése során néhány olyan nem várt élethelyzet alakult ki,
melyeket Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek tisztán
tartásának részletes szabályairól szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelete nem
szabályoz, viszont a hatékony és jogszerű közterület-felügyelői intézkedés érdekében
előírásuk elengedhetetlen, emiatt indokolttá vált ezen rendelet módosítása.
Kérem a t. Bizottságot és a t. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
mellékelt rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjen.
1. Jogszabályi hivatkozások
-

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

-

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.)

-

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet

-

Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló
18/2012. (VII. 02.) önkormányzati rendelet

2. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: 3. Határozati javaslatok, rendelet-tervezet:
Mellékletben csatolva
4. Bizottsági vélemények:
Mellékletben csatolva
5. Melléklet
- Rendelet tervezetek
- Előzetes hatásvizsgálatok
- Részletes indokolások
Enying, 2018. május 11.
Tisztelettel:
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M.
jegyző s. k.

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének
… (…) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörben, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (2) bekezdésében, 142/B.§-ában, a
142/C.§-ában, a 143.§ (4) bekezdés d) pontjában és az általános közigazgatási rendtartásról
szóló 2016. évi CL. törvény 134.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el.

I. Fejezet
1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
1.§ (1) Jelen rendelet alkalmazásában közösségi együttélés szabályait sértő magatartás az a
tevékenység, mulasztás vagy jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás,
amely szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés
szabályaival ellentétes, azt sérti vagy veszélyezteti, és amelyet Enying Város Önkormányzat
Képviselő-testülete e rendeletben közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartásnak minősít.
(2) Nem állapítható meg a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás megvalósulása, ha
a tevékenységgel, mulasztással, vagy jogellenes állapot fenntartásával szabálysértés vagy
bűncselekmény valósul meg, továbbá akkor sem, ha a tevékenység, mulasztás, vagy
jogellenes állapot fenntartása esetére más jogszabály közigazgatási bírság alkalmazását írja
elő.
(3) A rendelet hatálya kiterjed Enying város közigazgatási területén az e rendelet II.
fejezetében meghatározott, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokat
megvalósító nagykorú cselekvőképes természetes személyre, jogi személyre, továbbá jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetre, valamint a gépjármű üzembentartójára.
2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
2.§ E rendelet alkalmazásában:
a) közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati
tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat,
ideértve a közterületnek a közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom
számára a tulajdonos (használó) által vitatott és kijelölt részét, továbbá az a
magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat
b) zöldterület: állandóan növényzettel fedett közterület (közpark, közkert), amely a
település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását ökológiai rendszerének
védelmét, a pihenést és testedzést szolgálja
c) gépjármű: a közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM_BM együttes rendelet
(a továbbiakban: KRESZ) 1. számú függelékének II/b. pontja szerinti járművek

d) lassú jármű: a KRESZ 1. számú függelékének II/m. pontja szerinti járművek
e) üzemben tartó: e rendelet alkalmazásában üzembentartó – kivéve, ha üzembentartói
jog változását tartalmazó okirat ennek ellenkezőjét igazolja – a gépjárműnek – a
közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény alapján vezetett nyilvántartásba
bejegyzett üzemben tartója, vagy a telephely szerinti ország hatósága által kibocsátott
okiratba (forgalmi engedély) bejegyzett üzemben tartója
2. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
3.§ (1) A rendeletben foglaltak betartását az Enyingi Polgármesteri Hivatal köztisztviselője és
Közterület-felügyelete ellenőrzi.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti közigazgatási eljárás
lefolytatására – közigazgatási bírság kiszabására – a Képviselő-testület átruházott
hatáskörében eljárva a jegyző jogosult.
(3) A helyszíni bírság kiszabására a polgármesteri hivatal közterület-felügyelője jogosult.
4.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás kizárólag
hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi
együttélés alapvető szabályait sértő magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás során az
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.), az
elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény és a
közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási
eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok
hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
5.§ Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben
közigazgatási hatósági eljárás
a) valamely cselekményben megnyilvánuló, közösségi együttélés alapvető szabályait
sértő magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől számított 30 napon belül;
b) mulasztásban megnyilvánuló, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától számított 60
napon belül;
c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló, közösségi együttélés alapvető
szabályait sértő magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 60 napon
belül indítható meg. Ezt követően a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartás miatt eljárás nem indítható. Abban az esetben, ha az eljárást követően a
jogellenes állapotot az elkövető a jogkövetkezmények alkalmazását követően sem
szünteti meg, úgy a jogkövetkezmények (helyszíni bírság, közigazgatási bírság)
ismételten alkalmazhatóak.
6.§ (1) Jelen rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartás elkövetője ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal és
természetes személy esetében kétszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet esetén kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) Nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése olyan
halasztást nem tűrő elhárítási vagy helyreállítási tevékenyég, vagy cselekmény kapcsán,

amely a katasztrófaelleni védelmet, a veszélyhelyzet megelőzését, életveszély elhárítását,
üzemzavar közérdekből szükséges elhárítását, azonnal fenyegető kár elhárítását szolgálja.
7.§ (1) A kiszabott közigazgatási bírságot vagy a helyszíni bírságot a döntés véglegessé
válásától számított 30 napon belül átutalási postautalványon vagy banki utalással Enying
Város Önkormányzat e célra létrehozott pénzforgalmi számlájára kell megfizetni.
(2) Ha a kötelezett a közigazgatási vagy a helyszíni bírságot az (1) bekezdés szerinti
határidőben nem fizeti meg, a végrehajtást az Ákr. XI. fejezetében előírt eljárási
rendelkezések alapján a jegyző foganatosítja.
8.§ (1) A gépjármű üzembentartója az e rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt
közösségi együttélés alapvető szabályának megsértéséért objektív felelősséggel tartozik.
(2) A gépjármű üzembentartója mentesül a közöségi együttélés alapvető szabályainak
megsértéséért való objektív felelősség alól, ha az eljáró hatóság eljárást megindító értesítést
követő 8 napon belül igazolja, hogy:
a) a gépjármű – a közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése időpontját
megelőzően – jogellenesen került ki a birtokából és igazolja, hogy a jogellenességgel
összefüggésben – a bírságot kiszabó határozat kézbesítését megelőzően –
kezdeményezte a megfelelő hatóság eljárását,
b) a gépjárművet az üzemben tartó a közösségi együttélés alapvető szabályainak
megszegését megelőzően más természetes személy vagy nem természetes személy
használatába adta, és ezt a használatba vevő személy teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt, a c) pont szerinti adatokat tartalmazó nyilatkozatával igazolja,
vagy – azon gépjárművek esetében, amelyek külön jogszabály alapján a közúti
forgalomban menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel vehetnek részt – olyan menetlevéllel
illetve fuvarlevéllel igazolja, amelyek a c) pont szerinti adatokat tartalmazzák, a
közigazgatási bírságot a használatba vevő személlyel szemben kell kiszabni.
c) A b) pont szerinti nyilatkozat, menetlevél, illetve fuvarlevél tartalmazza:
ca) a gépjármű hatósági jelzését,
cb) a természetes személy üzemben tartó és használatba vevő nevét, születési
idejét, születési helyét, lakcímét, nem természetes személy üzemben tartó és
használatba vevő esetén annak megnevezését és székhelyének (telephelyének)
címét, valamint
cc) azon időszak megjelölését, amelyre a gépjármű használatát a használatba vevő
az üzemben tartótól átvette.

II. Fejezet
A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIT SÉRTŐ
MAGATARTÁSOK
1. A VÁROSI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ HASZNÁLATÁVAL, VALAMINT
A DÍSZPOLGÁRI INTÉZMÉNNYEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSOK
9. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki
a) Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi címerről és zászlóról,
valamint a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról szóló 19/2012.

(VII. 02.) önkormányzati rendelet 6. §-ában, 9. §-ában és 10. §-ában foglaltakat
megsérti, ezzel a városi címer, zászló használatának szabályait megszegi,
b) Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Enying Város
kitűntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról szóló 21/2012. (VIII. 28.)
önkormányzati rendelete 2. alcímében meghatározott díszpolgári címet
jogosulatlanul használja, vagy azzal egyéb módon visszaél.
2. TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS
KÖZSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK, TOVÁBBA AZ EGYÉB
HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEK MEGSÉRTÉSÉRE
VONATKOZÓ MAGATARTÁSOK
10. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki
a) Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló 3/2016. (III. 01.) önkormányzati rendeletében foglalt
rendelkezéseket megsérti;
b) az a személy vagy szervezet, amely a város közigazgatási területén a
szolgáltatáson kívül települési szilárd hulladékot az ingatlantulajdonosoktól begyűjt
és elszállít,
c) az ingatlantulajdonos, aki
ca) a kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe,
cb) a keletkezett hulladékot nem a szolgáltató szállítóeszközéhez
rendszeresített, erre e célra biztosított matricával ellátott gyűjtőedényzetben,
vagy a közszolgáltató által forgalmazott, felirattal ellátott hulladékgyűjtő
zsákban gyűjti,
cc) nem a szolgáltató szállítási szabályzatában meghatározott szállítás
napján vagy legkorábban az azt megelőző napon 16 óra után legkésőbb a
szállítójármű elhaladásának időpontjáig helyezi el a közterületen,
d) aki a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz-és robbanásveszélyes anyagot,
építési-bontási törmeléket, állati tetemet vagy egyéb, a begyűjtést végző vagy más
személyek életét, testi épségét, egészségét veszélyeztető anyagot helyez el;
e) aki a gyűjtőedény tisztántartásáról, karbantartásáról nem gondoskodik,
f) aki a saját tulajdonú ingatlanán települési szilárd hulladékot, vagy az ehhez
szükséges hatósági engedélyek nélkül fémhulladékot, továbbá egyéb nem
kommunális hulladékot halmoz fel, vagy raktároz, továbbá más módon kezel;
g) aki az elszállítást követően, az elszállítást követő napon reggel 8 óráig nem
gondoskodik a gyűjtőedényzet közterületről saját ingatlanra történő beviteléről.
3. TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS
KÖZSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK MEGSÉRTÉSÉRE
VONATKOZÓ MAGATARTÁSOK
11. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a) Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló
14/2016. (V. 6.) Önkormányzati rendeletében foglaltakat megsérti;
b) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatást nem veszi igénybe, vagy nem az arra jogosult szolgáltatóval
végezteti el a szállítást,
c) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos elszállítást
jogosulatlanul végzi vagy végezteti,
d) szolgáltatóként a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz eredetét és
elhelyezését nem tudja megfelelően igazolni, továbbá a folyékony hulladék
elhelyezését nem az arra kijelölt telephelyen végzi,
e) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet saját vagy szomszédos
ingatlanra kilocsolja, ásott vagy fúrt kútba helyezi el.
4. KÖRNYEZETVÉDELEMMEL, KÖZTISZTASÁGGAL KAPCSOLATOS
RENDELKEZÉSEK
MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSOK
12. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az,
a) aki Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek tisztán
tartásának részletes szabályairól szóló 5/2016. (III. 1.) önkormányzati rendeletének 2.
§ - 4. § -aiban foglalt rendelkezéseket megsérti,
b) aki a közterület tisztítása, gondozása során összegyűjtött közterületi hulladékot a
közterületen helyezi el,
c) az a gazdálkodó szervezet, intézmény, szolgáltató, kereskedelmi egység,
vállalkozó, amely
ca) tevékenysége folytán a közterületen keletkezett szennyeződést nem
szünteti meg, közterületen a szükséges takarítást nem végzi el, téli
időszakban a síkosság-mentesítésről és a hó eltakarításról nem gondoskodik,
cb) üzletének, telephelyének bejárata mellett nem helyez el szabványosított
kézi hulladékgyűjtőt, és annak ürítéséről nem gondoskodik,
cc) a működés során keletkezett szemét rendszeres elszállításáról nem
gondoskodik,
cd) az üzlet, telephely előtti és melletti járdát nem megfelelő
rendszerességgel takarítja, a nyitva tartás ideje alatt nem tartja folyamatosan
tisztán, zárás előtt nem takarítja össze,
d) a közterületen rendezett vásár, sport és egyéb rendezvény szervezője, aki az
esemény időtartama alatt a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely és
hulladékgyűjtő edényzet biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint az esemény alatt és
azt követően a területnek és közvetlen környezetének tisztántartásáról, továbbá a
terület visszaadását követően az eredeti állapotának megfelelő helyreállításáról nem
gondoskodik.
5. ÁLLATTARTÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK MEGSÉRTÉSÉRE
VONATKOZÓ MAGATARTÁSOK
13. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az az állattartó,

a) aki Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének a kedvtelésből tartott állatok
szabályiról szóló 18/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendeletében foglaltakat megsérti,
b) a felügyelete alatt álló háziállatot úgy visz vagy bocsát ki közterületre, vagy nyilvános
helyre, hogy nem tart magánál az állat ürülékének feltakarítására szolgáló megfelelő
eszközt, az állat ürülékét nem takarítja fel,
c) lakóház közös használatú helyiségében vagy épületrészén, udvarán a tulajdonában
lévő vagy felügyelete alatt álló állat által okozott szennyeződést nem távolítja el,
d) nem gondoskodik az állat tartására szolgáló helyiség szükség szerinti takarításáról,
fertőtlenítéséről, az állattartó épületekben és környezetében a rovarok és rágcsálók
rendszeres irtásáról,
e) közterületen állatot tart vagy legeltet, azt az ingatlanáról felügyelet nélkül kiengedi,
f) közterületen veszélyes ebet póráz és szájkosár nélkül – vakvezető, továbbá
mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – sétáltat,
g) játszótérre állatot – vak vezető, továbbá mozgáskorlátozottakat segítő kutya
kivételével – bevisz.
6. KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ
RENDELKEZÉSEK MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSOK
14. § (1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki Enying
Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatának rendjéről szóló
25/2016.(IX. 08.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ÖR.):
a) 3. § (1) bekezdésében foglalt tevékenységet közterület-használati engedély nélkül
folytat;
b) 3. § (3) bekezdésében foglalt tevékenységet végez;
c) 3. § (4) bekezdésében foglalt tilalmakat megszegi;
d) 14. §-ban foglalt kötelezettségét nem teljesíti;
e) 17. § (1) bekezdés a), b), c) és d) pontjaiban foglaltakat megsérti;
f) 19. §-ban foglalt kötelezettségét nem teljesíti;
g) 23. § (1) bekezdésében foglalt tilalmat megszegi;
h) 23. § (2) bekezdésében foglalat kötelezettségét nem teljesíti;
i) 26. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségét nem teljesíti.
(2) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el továbbá, aki:
a) a város területén lévő közparkokat, köztárgyak környezetében lévő díszburkolatokat,
zöldterületeket, sétányokat, játszótereket rendeltetéstől eltérő módon vagy céllal,
gépkocsival, gördeszkával, kerékpárral, motorkerékpárral használja;
b) közterületen olyan tárgyakat helyez el, amely mások testi épségét veszélyezteti,
továbbá a gyalogos, jármű és gépjármű forgalmat akadályozza;
c) aki az önkormányzat tulajdonában lévő, továbbá egyéb középületeket összefirkálja,
azokra graffitikat fest;

d) az önkormányzat hirdetőtábláira kitűzött, idejétmúlt, vagy megrongálódott
hirdetményt az azon feltüntetett rendezvény megvalósulását követő 5 napon belül nem
távolítja el;
e) építési, bontási, felújítási munkák, közműépítéssel kapcsolatos tevékenység során, a
por és egyéb szennyeződés közterületre kerülésének megakadályozásáról nem
gondoskodik;
f) az építési, bontási, felújítási munkálatok helyét szükség esetén a környező
közterülettől nem zárja el;
g) építési munkálatok, valamint egyéb, a közterületek igénybevételével járó tevékenység
során a közterületen lévő fákat, közterületi műtárgyakat nem látja el védőburkolattal,
valamint közterület megrongálása esetén az eredeti állapotot nem állítja helyre,
h) közterületen munkát végző jármű, munkagép üzemelése során a közterületet érintő
szennyeződést nem távolítja el, károsodás esetén az eredeti állapotot nem állítja
helyre, az emiatt fennálló balesetveszélyt intézkedésével nem előzi vagy szünteti meg;
i) közterületen szennyeződést okozó tevékenység esetén annak befejezése után a
szennyeződést nem távolítja el,
j) közterületi gyűjtőedényzetből hulladékot önt ki, válogat vagy szétszór,
k) közterületi játszótéren dohányzik,
l) közterületen, az általa felügyelt, vezetett állat részéről okozott szennyeződés
eltakarításáról nem gondoskodik,
m) mozgó járműből szemetet közterületre kiszór, vagy nem gondoskodik a szemét úttestre
szóródásának megakadályozásáról.
n) engedély nélkül utat elzár, az úton, az alatt vagy felett építményt vagy más
létesítményt, vagy ezekhez csatlakozást létesít,
o) utat engedély nélkül felbont vagy elfoglal,
p) a település csapadékvíz-elvezető rendszerébe olyan anyagot juttat, amely a lefolyást
akadályozza vagy a csapadékvíz-elvezető rendszert szennyezi,
q) az úton elhelyezett útfenntartási anyagra szükségtelenül ráhajt, vagy azt szétszórja,
r) az úton, az alatt, a felett vagy a mellett végzett munka jelzésére vonatkozó
kötelezettségét megszegi,
s) az utat vagy az út műtárgyát gondatlanul megrongálja.
7. FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEK VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSOK
15. § Közösségi együttélés szabályait sértő magatartást követ el, aki a fás szárú növények
védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó
a) közterületen lévő fás szárú növényt jogellenesen kivág, megcsonkít,
b) fa telepítésére, fenntartására, kezelésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti,
c) közterületen lévő fás szárú növénnyel kapcsolatban egyéb olyan tevékenységet
végez, amelynek következtében annak élettartama vagy értéke csökken.

8. AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉRE, VALAMINT A SZABADTÉRI
TŰZGYÚJTÁS HELYI SZABÁLYAIRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
MEGSÉRTÉSÉRE IRÁNYULÓ MAGATARTÁSOK
16. § (1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki avart és kerti
hulladékot Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és kerti hulladékok
nyílttéri égetéséről szóló 32/2005. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 8-12. §-ában foglalt
előírásaitól eltérően éget, vagy a 7. §-ban foglalt tilalmat megszegi.
(2) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el továbbá, aki az avar és
kerti hulladék égetésekor, valamint a főzés és sütés céljából történő szabadtéri tűzgyújtás
során nem gondoskodik a tűzrendészeti szabályok betartásáról.
9. ZAJVÉDELMI SZABÁLYOZÁS MEGSÉRTÉSE
17. § (1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki
a) közterületen engedély nélkül üzemeltet hangosító berendezést, szolgáltat
műsort, élőzenét;
b) lakó-és üdülőingatlanokban este 21.00 órától reggel 7.00 óráig terjedő
időszakban – azonnali hiba, valamint kárelhárításra irányuló tevékenység
kivételével – zajhatással járó építkezési, felújítási, karbantartási, továbbá
kertekben kertépítési és fenntartási munkákat, vagy tevékenységet végez;
d) este 20.00 órától reggel 8.00 óráig a szabadban, vagy nyitott ajtajú, ablakú
helyiségben a csendet hangos énekléssel, zenével, hangszerrel vagy egyéb módon
megzavarja;
e) gépjármű motorját indokolatlanul járatja, túráztatja, vagy feltúráztatott motorral
járatja.
(2) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti magatartás nem minősül közösségi együttélés alapvető
szabályait sértő magatartásnak, ha arra az önkormányzat által szervezett vagy engedélyezett
rendezvény területén és idején kerül sor.
10. HÁZSZÁMTÁBLÁK, UTCANÉVTÁBLÁK ELHELYEZÉSÉVEL
KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ
MAGATARTÁSOK
18. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki
a) közterületi házszámtáblát vagy utcanév-táblát eltakarja, vagy tájékoztató
jellegét bármely módon megszünteti;
b) közterületi házszámtáblát vagy utcanév-táblát jogosulatlanul kihelyez, vagy
eltávolít.
III. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
19. § (1) Ez a rendelet 2018. június 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően elkövetett, a közösségi együttélés
alapvető szabályait sértő magatartás esetén kell alkalmazni.

(3) Hatályát veszti Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2016. (IX.8.)
önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről.

Viplak Tibor
polgármester

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL.M
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT A JOGALKOTÁSRÓL SZÓLÓ 2010. ÉVI CXXX.
TÖRVÉNY 17. §-A ALPJÁN
A tervezett jogszabály
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A jogszabálynak közvetlen társadalmi hatása a közösségi együttéléssel kapcsolatos alapvető
szabályok vonatkozásában az ellenőrzési és kikényszerítési jog alapjának a megteremtése.
Várhatóan javul a közbiztonság és a közrend. Nincs közvetlen gazdasági hatása, a
költségvetési hatásait tekintve bevételi oldalon várható kismértékű emelkedés (bírságok). A
közigazgatási bírság önkormányzatot megillető bevétel, mely adók módjára behajtható.
b) környezeti és egészségi következményei
A jogszabálynak környezeti következményei lehetnek az épített és a természetes környezet
védelmének erősítése, ez jótékony hatással lehet az egészséges környezet fenntartására,
kialakítására.
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
d) megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:
A rendelet megalkotására jogszabályi felhatalmazás alapján kerül sor, a magasabb szintű
jogszabályváltozások indokolják.
e) alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet elfogadása nem igényel többlet személyi, szervezeti, pénzügyi feltételt.
Enying, 2018. május 11.
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M.
jegyző s.k.

RÉSZLETES INDOKOLÁS A JOGALKOTÁSRÓL SZÓLÓ 2010. ÉVI CXXX.
TÖRVÉNY 18. §-A ALAPJÁN
1. § - hoz:
A rendelkezés meghatározza a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás általános
fogalmát, a rendelet alkalmazási körét.
2. § - hoz:
A rendelet alkalmazásában meghatározza a közterület, a zöldterület, a gépjármű, a lassú jármű
és az üzemben tartó fogalmát.
3. § - hoz:
Meghatározza a rendelettel kapcsolatos eljárási és hatásköri szabályokat. A szabályok
betartásának hatékony ellenőrzése és szankcionálása érdekében a hatáskört a jegyző és a
közterület-felügyelő gyakorolja.
4. § - hoz:
A rendelkezés egyértelműsíti, hogy a rendelet hatálya alá tartozó ügyekben az eljárás
hivatalból
indítható és lefolytatandó még abban az esetben is, ha a hatóság nem maga észleli a jogsértés.
5. §
Megállapítja a hatósági eljárás megindítására nyitva álló szubjektív határidőke. Abban az
esetben, ha a jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartást nem szűntetik meg
a rendelkezés lehetőséget teremt a szankciók ismételt alkalmazásár.
6. § - hoz:
Meghatározza az alkalmazható szankciók mértékét. A Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés d) pontjában rendelkezik arról, hogy a
helyi önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapíthatja meg a
közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit.
A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a
közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes
jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény rendelkezése
alapján a helyi önkormányzat képviselő-testületének rendelete alapján megállapítható
közigazgatási bírság felső határa – a jogsértő személyétől függően – természetes személyek
esetén kétszázezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek
esetén kétmillió forint lehet. A közigazgatási bírság felső határát az önkormányzati
rendeletben a jogsértés jellegével arányban kell megállapítani. A rendelet a közigazgatási
bírság felső határát 200 000 forintban állapítja meg, figyelemmel a rendeletben előforduló
jogsértések jellegére. A helyszíni bírság vonatkozásában 5 000 forint alsó határt és 50 000

forint felső határt állapít meg a rendelkezés. A közigazgatási szabályszegések szankcióinak
átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes
törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi
CLXXIX. törvény szerint: „Ha törvény vagy önkormányzati rendelet lehetővé teszi, azoknál a
közigazgatási szabályszegéseknél, amelyek esetében közigazgatási bírság kiszabásának van
helye a hatóság helyszíni bírságot szabhat ki, ha a helyszíni intézkedés alkalmával az ügyfél a
jogsértést teljes mértékben elismeri.”
7. § - hoz:
A rendelkezés megállapítja, hogy a meg nem fizetett közigazgatási és helyszíni bírság
végrehajtása az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény XI.
fejezetében foglaltak szerint történik. Az Ákr. rendelkezése szerint a végrehajtást foganatosító
szerv az állami adóhatóság, melytől önkormányzati hatósági ügyben önkormányzati rendelet
eltérően rendelkezhet. Javaslom az eltérést az Ákr. rendelkezésétől. A be nem hajtott
végrehajtási költségek viselése a behajtást kérő és az adóhatóság közös költsége. Az új
szabályozás nem jelent plusz költséget, viszont megtakarítható az a költség, amelyet a
behajtásért kellene fizetni az állami adóhatóságnak.
8. § - hoz:
Az egyes járművel elkövetett szabályszegések esetében szükséges a szankciók megfelelő
kiszabásához a rögzített élethelyezetek pontos definiálása.
9. § - hoz:
A rendelkezés közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősíti a helyi
címerről és zászlóról, valamint a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról
szóló önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek megsértését.
Az előzőek szerint közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás a helyi címer
képviselő-testületi engedély nélküli használata gazdálkodó szervezetek által; a címer
védjegyként történő használata, vagy származás megjelölés esetén az önálló alkalmazása; a
címer silány minőségű vagy nem az önkormányzat közigazgatási területéről származó
termékeken történő alkalmazása.
10. § - hoz:
A rendelkezés közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősíti a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet rendelkezéseinek
megsértését.
11. § – hoz:
A rendelkezés közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősíti a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló
önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megsértését.

12. § - hoz:
A rendelkezés közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősíti a
közterületek tisztán tartásának részletes szabályairól szóló önkormányzati rendelet
rendelkezéseinek megsértését.
13. §- hoz:
A rendelkezés közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősíti a
kedvtelésből tartott állatok szabályiról szóló önkormányzati rendelet rendelkezéseinek
megsértését.
14. § - hoz:
A rendelkezés közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősíti a
közterület-használat helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet rendelkezéseinek
megsértését.
15. § - hoz:
A rendelkezés közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősíti a fás
szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó
közterületen lévő fás szárú növények jogellenes kivágását, megcsonkítását; a fa telepítésére,
fenntartására és kezelésére vonatkozó kötelezettség megsértését; illetve a közterületen lévő
fás szárú növény élettartamát vagy értékét csökkentő tevékenységet.
16. § - hoz:
A rendelkezés közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősíti az avar
és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek
megsértését.
17. § - hoz:
A rendelkezés zajvédelmi szabályokat határoz meg. Kivételt képeznek az önkormányzat
szervezésében vagy engedélye által megvalósuló rendezvények területén és idején
megvalósuló „csendzavarás”.
18. § - hoz:
A rendelkezés a közterületi házszámtáblákkal kapcsolatos jogsértő magatartásokat
szabályozza.
19. § - hoz:
Meghatározza a hatályba léptető rendelkezéseket. A korábbi rendelet hatályon kívül
helyezését tartalmazza.
Enying, 2018. május 11.

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M.
jegyző

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2018. (…) önkormányzati rendelete
a közterületek tisztán tartásának részletes szabályairól szóló 5/2016. (III.01.) rendelet
módosításáról
Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 10.§ (2) bekezdésében, a hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvény 88.§ (4) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés
5. pontjában meghatározott feladatkorében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A közterületek tisztán tartásának részletes szabályairól szóló 5/2016. (III.01.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1.§ (3) bekezdését az alábbi 4-5. ponttal egészíti
ki:
„4. azonnali hibaelhárítás: e rendelet értelmében a gépjármű közterületen történő javítása
végett 72 óránál hosszabb időtartamra nem tárolható
5. gépjármű: a közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (a
továbbiakban: KRESZ) 1. számú függelékének II/b. pontja szerinti járművek”
2.§ A R. 4.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.§ (3) Közterületen gépjárművet mosni, bontani, valamint az azonnali hibaelhárítás esetét
kivéve azokat javítani, továbbá háztartási gépet elhelyezni, bontani, javítani tilos!”
3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.
Enying, 2018. május …
Viplak Tibor
polgármester

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL.M
jegyző

Kihirdetve:
Enying, 2018. május ….
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M.
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT A JOGALKOTÁSRÓL SZÓLÓ 2010. ÉVI CXXX.
TÖRVÉNY 17. §-A ALPJÁN
A tervezett jogszabály
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A rendelet módosítása lehetőséget nyújt arra, hogy a közterület-felügyelő eljárása során
intézkedhessen a város közterületén történő gépjármű, illetve háztartási gép bontása, javítása
során. A Tervezet költségvetési gazdasági, költségvetési hatásokat nem keletkeztet.
b) környezeti és egészségi következményei
A jogszabálynak környezeti következményei lehetnek az épített és a természetes környezet
védelmének erősítése.
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
d) megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:
A rendelet módosításának szükségességét a jelenleg hatályos rendelet hiányosságai
indokolják.
e) alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet elfogadása nem igényel többlet személyi, szervezeti, pénzügyi feltételt.
Enying, 2018. május 11.
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M.
jegyző s.k.

RÉSZLETES INDOKOLÁS A JOGALKOTÁSRÓL SZÓLÓ 2010. ÉVI CXXX.
TÖRVÉNY 18. §-A ALAPJÁN
1. § - hoz:
A rendelet alkalmazásában meghatározza az azonnali hibaelhárítás és a gépjármű fogalmát.
2. § - hoz:
Meghatározza a város közterületén a gépjármű mosásának, bontásának, javításának, illetve a
háztartási gépek elhelyezésének, bontásának tilalmát.
3. § - hoz:
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz és a végrehajtását követő hatályon kívül helyezéséről
rendelkezik.
Enying, 2018. május 11.
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M.
jegyző

Humán Bizottság előterjesztései a 2018. május 22-i üléséről

III/1. 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
A Bizottság 2 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata Humán Bizottságának 42/2018. (V.22.) határozata az
Enyingi Szirombontogató Óvodában a 2018/2019-as nevelési évben indítható óvodai
csoportok számáról:
Enying Város Önkormányzatának Humán Bizottsága az alábbi határozati javaslatot terjeszti a
Képviselő-testület elé:
„A képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2)
bekezdésének d) pontjában foglaltak alapján – az intézményvezető javaslatára, az előző
nevelési évben meghatározott csoportszámmal megegyezően – a 2018/2019-es nevelési évben
az Enyingi Szirombontogató Óvodában indítható óvodai csoportok számát 11 csoportban
állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

Tolnai Zsuzsanna intézményvezető
azonnal”

Felelős:
Határidő:

Regenyei Katalin bizottsági elnök
azonnal

III/2. Barátság Nyugdíjas Klub beszámolója

A Bizottság 2 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata Humán Bizottságának 44/2018. (V.22.) határozata a
Barátság Nyugdíjas Klub 2017. évi beszámolójának elfogadásáról:
A Humán Bizottság az alábbi határozat elfogadását javasolja a képviselő-testület részére:
„A képviselő-testület
1. megismerte a Barátság Nyugdíjas Klub 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját,
2. felkéri a polgármestert, hogy e döntésről tájékoztassa a nyugdíjas klub elnökét.
Felelős: Viplak Tibor polgármester
Határidő: 1. pont tekintetében azonnal, 2. pont tekintetében ülést követő 5 munkanapon
belül”
Felelős:
Határidő:

Regenyei Katalin bizottsági elnök
azonnal

III/3. Enyingi Borkedvelők Rendjének kérelme

A Bizottság 1 igen, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata Humán Bizottságának 47/2018. (V.22.) határozata az
Enyingi Borkedvelők Rendjének kérelméről:
Enying Város Önkormányzatának Humán Bizottsága az alábbi határozat elfogadását nem
javasolja a Képviselő-testület részére:
„A képviselő-testület
1. megismerte az Enyingi Borkedvelők Rendjének kérelmét az Enyingi Szüreti
Vígasságok című rendezvény elhelyezésével kapcsolatban,
2. tulajdonosi hozzájárulását adja az 1. pont szerinti rendezvény 2018. október 27.
napján, a Városi Piaccsarnok épületében történő megrendezéséhez, amennyiben
kérelmező a bérleti díjat megfizeti.
Felelős:
Határidő:

Viplak Tibor polgármester
azonnal”

Felelős:
Határidő:

Regenyei Katalin elnök
azonnal

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság előterjesztései a 2018. május 22-i üléséről

III/4. Dr. Belák Sándor u. 19. sz. alatti ingatlannal kapcsolatos bérleti jogviszony
felmondása bérlő részéről
A Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 161/2018.
(V. 22.) határozata az Enying, Dr. Belák Sándor u.19.sz. alatti ingatlan bérbe adásáról:
Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
1. megismerte és tudomásul vette az előterjesztésben foglaltakat,
2. a megüresedett ingatlant bérbe kívánja adni,
3. megbízza a Polgármesteri Hivatalt a 25/2002. (XII. 12.) önkormányzati rendelet
előírásaiban foglaltaknak megfelelően a pályázat elkészítésével és közzé tételével
Felelős:
Határidő:

Gebula Béla Ákos elnök, Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M. jegyző
értelemszerű

III/5. Cinca-Csíkgát-Sió Vízgazdálkodási Társulat önkéntes hozzájárulás megfizetésére
vonatkozó kérelme
A Bizottság 1 igen, 3 ellene és 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 166/2018.
(V. 22.) határozata a Cinca-Csíkgát-Sió Vízgazdálkodási Társulat önkéntes hozzájárulás
megfizetésével kapcsolatos kérelméről:
Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az alábbi
határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra a Képviselő-testület részére:
„A képviselő-testület
1. a Cinca-Csíkgát-Sió Vízgazdálkodási Társulat 2018. március 1-i levelében, valamint a
2018. május 2.-i tájékoztató levélben foglaltakat megismerte és tudomásul vette,
2. a 2018. évi önkéntes hozzájárulást 2018. június 30. napjáig megfizeti, melynek
összege: 757,63 ha x 450Ft/ha, azaz 340 933.-Ft (Áfa mentes).
Felelős:
Határidő:

Viplak Tibor polgármester, Závodni Lászlóné osztályvezető
1. pont tekintetében azonnal, 2. pont tekintetében értelemszerű”

III/6. Önkormányzat és intézményei által használt helyiségek jelenlegi és jövőbeni
lehetséges hasznosításáról
A Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 172/2018.
(V. 22.) határozata az Önkormányzat és intézményei által használt helyiségek jelenlegi és
jövőbeni lehetséges hasznosításáról:
Enying Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az alábbi határozati
javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé:

„Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.

a tájékoztatást megismerte és elfogadja,

2. megbízza a Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár valamint Enying Város
Önkormányzata Városgondnokságának intézményvezetőit, hogy az intézmények
Szervezeti és Működési Szabályzataiban szabályozza a bérleti feltételeket, oly
módon, hogy a funkciójának megfelelően milyen célokra adja bérbe,
3. december 20. és január 3. közötti időszakban nem engedélyezi a 2. pont
szerinti intézmények helyiségeinek bérbeadását.
Felelős:
Határidő:

Viplak Tibor polgármester
2018. augusztusi soron következő testületi ülés”

III/7. Tulajdonosi hozzájárulás kérés az Enying-Lajoskomárom települések léges és
alépítményes hálózat (tervszám: CATV/1149486/2017) összekötéséhez
A Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 175/2018.
(V. 22.) határozata az Enying-Lajoskomárom települések léges és alépítményes hálózat
összekötését - belterület 7926/3; 7926/2; 7926/1;1708/3; 1708/5; 1559; 1506; 1487;
1474/47; 1474/48; 1230; 1379/4; 1379/1; 1379/3; 1434; 1437/1 és a külterület 0115/4;
0115/2; 0116; 0118/8 helyrajzi számú - érintő tulajdonosi hozzájárulás megadásáról:
Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az alábbi
határozatot javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra:
„Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat,
2. a képviselő-testület - az Enying, belterület 7926/3; 7926/2; 7926/1;1708/3; 1708/5; 1559;
1506; 1487; 1474/47; 1474/48; 1230; 1379/4; 1379/1; 1379/3; 1434; 1437/1 és az
Enying, külterület 0115/4; 0115/2; 0116; 0118/8 helyrajzi számú ingatlanokat érintő
Enying-Lajoskomárom települések léges és alépítményes hálózat összekötéséhez
szükséges tulajdonosi hozzájárulást az alábbi kikötésekkel megadja:
a) Jelen tulajdonosi hozzájárulás idegen területek igénybevételére nem jogosít, csak az
önkormányzat tulajdonában lévő közterületen történő munkavégzéshez jelent
hozzájárulást a kiviteli-engedélyezési tervben szereplő mértékig.
b) A munkavégzés befejezése után a kapcsolódó igénybe vett közterületeket helyre kell
állítani. Az igénybe vett területek szennyeződésmentesítéséről és az eredeti környezeti
állapot helyreállításáról a beruházó saját költségén köteles gondoskodni.
c) A munkaterületet a munkavégzés ideje alatt le kell határolni annak érdekében, hogy
illetéktelenek ne tartózkodhassanak ott. Az önkormányzat a tulajdonosi hozzájárulás
megadásával nem vállal felelősséget a kivitelezés ideje alatt a munkaterületen
bekövetkező balesetekért, illetve károkozásért.
d) A bontás során keletkező hulladékot a hatályos szabályoknak megfelelően kell
elhelyezni, melynek költségei kérelmezőt terhelik.
e) A kivitelezési munkák csak közműegyeztetett tervek alapján kezdhetők meg, a
rendeltetésszerű joggyakorlást az önkormányzat ellenőrizheti. Az esetlegesen
szükségessé váló közműkiváltások tervezési, megvalósítási költsége kérelmezőt
terhelik.
f) A munkavégzés során felmerült új körülményekről, illetve a munkálatok befejezéséről a
kivitelező köteles a tulajdonost haladéktalanul tájékoztatni.

g) Jelen tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb, más jogszabályok által előírt
szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzése alól.
h) Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok
előírásainak maradéktalan betartásával, a kiadás napjától számított egy évig
érvényes.
3. felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására.”
Felelős:
Határidő:

Viplak Tibor polgármester
azonnal

III/8. Tulajdonosi hozzájárulás kérés az Enying belterület 2813 hrsz.-ú önkormányzati
út használatához
A Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 176/2018.
(V. 22.) határozata az Enying, belterület 2813 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú
út használatának tulajdonosi hozzájárulás megadásáról:
Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az alábbi
határozatot javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra:
„Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat,
2. az Enying, belterület 2813 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú út használatához a
tulajdonosi hozzájárulást az alábbi kikötésekkel megadja:
i) Jelen tulajdonosi hozzájárulás idegen területek igénybevételére nem jogosít, csak az
önkormányzat tulajdonában lévő közterületen történő munkavégzéshez jelent
hozzájárulást a kiviteli-engedélyezési tervben szereplő mértékig.
j) A munkavégzés befejezése után a kapcsolódó igénybe vett közterületeket helyre kell
állítani. Az igénybe vett területek szennyeződésmentesítéséről és az eredeti környezeti
állapot helyreállításáról a beruházó saját költségén köteles gondoskodni.
k) A munkaterületet a munkavégzés ideje alatt le kell határolni annak érdekében, hogy
illetéktelenek ne tartózkodhassanak ott. Az önkormányzat a tulajdonosi hozzájárulás
megadásával nem vállal felelősséget a kivitelezés ideje alatt a munkaterületen
bekövetkező balesetekért, illetve károkozásért.
l) A bontás során keletkező hulladékot a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell
elhelyezni, melynek költségei kérelmezőt terhelik.
m) A kivitelezési munkák csak a végleges és végrehajtható engedélyezett tervek alapján
kezdhetők meg, a rendeltetésszerű joggyakorlást az önkormányzat ellenőrizheti. Az
esetlegesen szükségessé váló közműkiváltások tervezési, megvalósítási költsége
kérelmezőt terhelik.
n) A munkavégzés során felmerült új körülményekről, illetve a munkálatok befejezéséről a
kivitelező köteles a tulajdonost haladéktalanul tájékoztatni.
o) Jelen tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb, más jogszabályok által előírt
szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzése alól.
p) Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok
előírásainak maradéktalan betartásával, a kiadás napjától számított egy évig
érvényes.
3. felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Viplak Tibor polgármester
azonnal”

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. május 30. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére
Tárgy:

A TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00050 számú Enyingi Polgármesteri Hivatal energetikai
korszerűsítése elnevezésű pályázattal kapcsolatos közbeszerzés eljárásról

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester
Készítette:

Farkas Renáta településfejlesztési ügyintéző

A KT döntés elfogadásához szükséges többség típusa:

egyszerű / minősített

A szavazás módja:

nyílt/ titkos

Tisztelt Képviselő-testület!
Sürgősségi tárgyalással történő megtárgyalást indokolja a pályázati határidők megtartása és a
többlettámogatás igényléséhez szükséges közbeszerzési eljárás lezárásának figyelembevétele.
A Képviselő-testület


2018. március 19. napján megtartott zárt ülésén megtárgyalta a tárgyi pályázatoknál, a
közbeszerzési eljárás keretein belül felmerült költségnövekményeket, továbbá támogatta a
műszaki tartalom egyes részeinek az átdolgozását, mellyel kapcsolatban a 114/2018.(III.19.)
képviselő-testületi határozatot hozta.



2018. április 16. napján támogatta a 148/2018.(IV.16.) képviselő-testületi határozottal a
többlettámogatás igénylését, mivel az Önkormányzatnak nem áll rendelkezésére a támogatási
összeg kivitelezésre fordítható része és a legkedvezőbb ajánlati ár közötti többletköltség.



2018. április 25. napján tájékoztatást kapott a pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárásról.

A 436/2017.(XI.29.) képviselő-testületi határozattal elfogadott ajánlati dokumentáció és felhívás
alapján az Önkormányzat, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési
eljárást indított. Az Önkormányzat 2017.11.24. napján elektronikus formában és postai úton
megküldte az ajánlati felhívást és az ajánlati dokumentációt a képviselő-testület által jóváhagyott 5
társaság részére. Az ajánlatok beérkezését követően 2017. december 13. napján megtörtént az
ajánlatok bontása. A közbeszerzési eljárás során két hiánypótlásra kaptak lehetőséget az
Ajánlattevők, továbbá két alkalommal tárgyalásra került sor, ahol az ajánlati ár csökkentéséről
egyeztettek.
Az elbírálásra kerülő ajánlatok az alábbiak:
Ajánlatadó

Sorszám

1

2

Név
Varga
József
egyéni
vállalkozó
RegiaBuilding
Kft.

Cím

Ajánlati ár

Kötelező garancián felül
vállalt garancia mértéke

(nettó, Ft)

(év)

8130 Enying, Petőfi
u. 6/a.

65 170 460

5

1076 Budapest,
Thököly út 22.

71 051 577

"törvényben leírtak
szerint"

1

2018. május 17.-én a Megyeházán tartott Fejér Megyei TOP Szakmai Napon az Önkormányzat
tájékoztatást kapott arra vonatkozóan, hogy a többlettámogatási igénylés benyújtásához szükséges a
folyamatban lévő közbeszerzési eljárás lezárása, majd ezt követően egy feltételes közbeszerzési
eljárás elindítása.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (1) bekezdés szerint: „Az ajánlatkérő
köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső
ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint
szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a
vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében különösen meg kell határoznia az eljárás során hozott
döntésekért felelős személyt, személyeket, vagy testületeket.”
Kbt. 27. § (4) bekezdés szerint: „Az ajánlatkérő a (3) bekezdésben meghatározott szakértelemmel
együttesen rendelkező, legalább háromtagú bírálóbizottságot köteles létrehozni az ajánlatoknak szükség esetén a hiánypótlás, felvilágosítás vagy indokolás [71-72. §] megadását követő - e törvény
szerinti elbírálására és értékelésére. A bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot
készít az eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület részére. A bírálóbizottsági munkáról
jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek - amennyiben az ajánlatkérő alkalmaz ilyet - részét
képezhetik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai.”
Kbt. 27. § (5) bekezdés szerint: „Az ajánlatkérő nevében az eljárást lezáró döntést meghozó személy
nem lehet a bírálóbizottság tagja. Testületi döntéshozatal esetén a döntéshozó kizárólag
tanácskozási joggal rendelkező személyt delegálhat a bírálóbizottságba. Testületi döntéshozatal
esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni.”
A 2018. március 21. napján kelt Bírálati jegyzőkönyv II. pontja a következőket tartalmazza: „A
közbeszerzési bizottság megállapítja, hogy a legkedvezőbb ajánlat ellenszolgáltatásának összege
meghaladja a rendelkezésre álló forrás összegét, ezért ajánlatkérőnek a szerződés megkötéséhez
szükséges további források bevonása a rendelkezésre álló TOP 3.2.1. kódszámú pályázaton elnyert
támogatási összegen felül, vagy amennyiben erre nincs lehetősége, úgy az eljárást a Kbt. 75. § (2)
bekezdésének b) pontja alapján javasoljuk eredménytelenné nyilvánítani.”
Kérem, hogy a jelen előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjenek.
1.

Előzmény

A Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke levélben tájékoztatta Enying Város Önkormányzatát (a
továbbiakban: Önkormányzat), hogy számos jelzés érkezett a projektgazdáktól a támogatási
szerződéssel rendelkező költségnövekménnyel kapcsolatban. Ezeket figyelembe véve lehetősége
van az Önkormányzatnak többlettámogatás igénylésére. Az Irányító Hatóság az elbírálás előtt
megvizsgálja, hogy az Önkormányzat önerő bevonásával vagy a pályázatban szereplő műszakiszakmai tartalom indikátorvállalást nem veszélyeztető módosításával kezelni tudja-e a felmerülő
forráshiányt.
Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról
szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 3. §, 5. § és a 6/A. § lehetőséget biztosít az eredeti támogatási
összeg 15 %-nak biztosítására. Az eredeti támogatási összeg 30 %-ot meghaladó költségnövekmény
nem támogatható, viszont a Korm. rendelet rögzíti, hogy a 3-6. §-ban foglalt eljárási szabályoktól
egyedi döntéssel eltérhet. Felhívom a tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy 30 % feletti összeg
igénylés esetén saját hozzájárulás biztosítása is szükséges az Önkormányzat részéről.
Ismételten felhívom a tisztelt Képviselőt-testület figyelmét, hogy sikertelen beruházás esetén a
pályázat során felhasznált összeg nem számolható el, vagyis azon feladatok, szolgáltatások
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ellenszolgáltatása - melyek tekintetében az Önkormányzat kötelezettséget vállalt (megrendelés,
szerződés) – önkormányzati költségvetés terheként jelenik meg. A mai napig az Önkormányzat
előkészítésre (szükséges tanulmányok, kiviteli terv, akadálymentesítési dokumentáció) bruttó
3.852.000,- forintot, „C” típusút tájékoztatási tábla megvásárlására bruttó 5.599,- forintot fordított.
A közbeszerzési eljárás lefolytatásának költsége bruttó 698.000,- forint. Összegezve bruttó
3.857.599,- forint összegű szolgáltatás teljesítése megtörtént, vagyis a számla kifizetésre került.
Eredménytelen közbeszerzési eljárás során is szükséges a közbeszerzési szakember díját megfizetni,
így összesen bruttó 4.555.599,- forint került felhasználásra. Továbbá tájékoztatom a t. Képviselőtestületet, hogy az Önkormányzat érvényes szerződéssel (kötelezettség vállalással) rendelkezik a
műszaki ellenőri feladatellátásra is, melynek összege bruttó 762.000,- forint.
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
- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
- Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes
támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet

3.

projektek

költségnövekménye

Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése:
Előterjesztés 1. pontjában foglaltak szerint.

4.

Határozati javaslatok

- mellékletben
5.

Melléklet

- 436/2017.(XI.29.), 114/2018.(III.19.), 148/2018.(IV.16.) és a 174/2018.(IV.25.) képviselő-testületi
határozatok
- Bírálati jegyzőkönyv
6. Bizottság javaslata
Az előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság nem tárgyalta, tekintettel arra, hog y
2018. május 17.-én a Megyeházán tartott Fejér Megyei TOP Szakmai Napon elhangzott
információk alapján került összeállításra az előterjesztés
Enying, 2018. május 25.

Viplak Tibor
polgármester s. k.
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HATÁROZATI JAVASLAT
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének___/2018. (V.30.) határozata az Enyingi
Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00050) elnevezésű
pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról:
A képviselő-testület
1.

megismerte az előterjesztésben foglaltakat,

2.

a TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00050 számú Enyingi Polgármesteri Hivatal energetikai
korszerűsítése tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárást – tekintettel arra, hogy a
rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az
értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel – a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény 75. § (2) bekezdésének b) pontja alapján eredménytelennek
nyilvánítja,

3.

felkéri a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót, hogy a fentieknek megfelelően a
szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő:

Kbt. szerint

Felelős:

Viplak Tibor polgármester, Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző
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BÍRÁLATI JEGYZŐKÖNYV
Ajánlatkérő neve, székhelye: Enying Város Önkormányzata
A közbeszerzési eljárás tárgya: „Enying Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése”
Az ajánlatok értékelési szempontja: A Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány.
Értékelési szempontok:
Minőségi szempont:
A kötelező egy év jótállási idő felett vállalt jótállás ideje, amely tekintetében az ajánlatkérő maximális 5
év ajánlást fogad el. – Súlyszám: 30.
Ár szempont:
Nettó ajánlati ár (HUF) – Súlyszám: 70
A bírálat időpontja: 2018. év március hónap 21 napja 9 óra 30 perc
A bírálat helyszíne: 8130 Enying, Kossuth L. u. 26.
A Bírálóbizottság tagjai:
Dr Hajdú Gergely (közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tag)
Závodni Lászlóné (pénzügyi szakértelemmel rendelkező tag)
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt (jogi szakértelemmel rendelkező tag)
Révfalusi László Béla (közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tag)
A Döntéshozó: Enying Város Önkormányzata
A jegyzőkönyv melléklete: bírálati lapok
Írásbeli szakvélemény és döntési javaslat

I. A közbeszerzési eljárás bírálati szakaszának főbb adatai:
1.

Az első ajánlat(ok) bontásának időpontja:
2017 év december hónap 13 nap 10 óra 00 perc

2.

Az első tárgyalás időpontja:
2018. év 01 hónap 31 nap 10 óra 00 perc

3.

A második tárgyalás időpontja:
2018. év 03 hónap 20 nap 14 óra 00 perc

4.

A végleges ajánlatok bontásának időpontja: Nem releváns!
2018 év 3 hónap 28 nap 10 óra 00 perc

5.

Az
elbírálásra
neve, címe:

kerülő

ajánlato(ka)t

benyújtó

ajánlattevő(k)

1. Varga József egyéni vállalkozó. (8130 Enying, Petőfi u. 6/A.) ajánlattevő ajánlatában az
Ellenszolgáltatásának összege: 70.418.045 ,-Ft., kötelező garancián felül vállalt garancia mértéke
években: 5 év.
2. Regia-Building Kft (1076 Budapest, Thököly út 22.) ajánlattevő ajánlatában az
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ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Kivonat
A Képviselő-testület 2018. március 19. napján megtartott
soron kívüli (rendkívüli), zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 114/2018. (III.19.) határozata
tájékoztatás TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00050 Enyingi Polgármesteri Hivatal energetikai
korszerűsítése elnevezésű pályázat keretein belül történő műszaki tartalom
átdolgozásáról:
A képviselő-testület
1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat és támogatja a TOP-3.2.1-15-FE1-201600050 Enyingi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázat
keretein belül történő műszaki tartalom átdolgozását, és a közbeszerzési eljárás során
az ajánlattevőkkel történő
tárgyalások folytatását ezen módosított műszaki
tartalomnak megfelelően,
2. felhatalmazza a Polgármestert a támogatásban részesült projekt megvalósításához
szükséges, többlet forrásigényléssel kapcsolatos Irányító Hatósággal történő
egyeztetés folytatására.

Felelős:
Határidő:

Viplak Tibor polgármester, Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző
azonnal

Enying, 2018. március 19.

Viplak Tibor s. k.
polgármester

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M. s. k.
jegyző

Buza Krisztina s. k.
hitelesítő

Nagy István s. k.
hitelesítő

A kivonat hiteléül:

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. május 30. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére
Tárgy:

Döntés az EFOP-3.9.2-16-2017-00001 számú „Humán kapacitások fejlesztése Enying
térségében” című pályázat beszerzési eljárásairól
Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester
Készítette:
Diószegi Anna gazdálkodási ügyintéző
A KT döntés elfogadásához szükséges többség típusa:
A szavazás módja:

egyszerű / minősített
nyílt/ titkos

Tisztelt Képviselő-testület!
Ezúton terjesztem megtárgyalásra a tisztelt Képviselők elé az EFOP-3.9.2-16-2017-00001 projekt
„Humán kapacitások fejlesztése Enying térségében” című projekt beszerzési eljárásairól szóló
előterjesztést.
Az előterjesztés sürgősséggel történő tárgyalásának indoka a pályázati mérföldkövek betartása.
1. Előzmények
Enying Város Önkormányzatának az EFOP-3.9.2-16-2017-00001 projekt „Humán kapacitások
fejlesztése Enying térségében” című pályázat hasonló költségnemeit csoportosítva, csomagok
kerültek összeállításra, ami alapján kiírásra kerültek az alábbi beszerzések Enying Város
Önkormányzata és Szervei Beszerzési Szabályzata szerint, tekintettel arra, hogy a beszerzések
összértékük alapján sem tartoznak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá.
Beszerzések:
1. Kommunikációs-szolgáltatás beszerzése:
 fórumok megszervezése
 hírlevél, megszerkesztése, publikálása
 szakmai műhelykonferenciák megszervezése
 nyilvánosság biztosítása
2. Tanácsadói és szakértői-szolgáltatás beszerzése
 szupervízió
 helyi közösségi közlekedéssel szervezésével kapcsolatos tanácsadás
 SNI gyerekek nevelésével kapcsolatos tanácsadás
 mediáció
 korai, kisgyerekkori fejlesztéssel kapcsolatos tanácsadás
 egyéni szakértő bevonása óvodába járást akadályozó tényezők feltárásával kapcsolatban
 szakmai workshop
3. Anyag és irodaszer beszerzése
4. Rendezvény-szolgáltatás beszerzése
 családi nap
 szülőakadémia
 tematikus szünidei program
 témahét
 térségi humán szolgáltató szakemberek fóruma
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csoportos kirándulás, integrációs programok
családi valamint az egészség komplex fejlesztését támogatandó egészséghét
öko- klubfoglalkozás

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet értelmében az eljárás
eredményességéhez három érvényes árajánlat szükséges, az EFOP konstrukció esetében további
kettő referencia árajánlatot is be kell szerezni.
Az mellékletben szereplő ajánlatok határidőben érkeztek, a formai és tartalmi követelményeknek
megfelelnek, így érvényesek.
Az összességében legalacsonyabb ár, mint kiválasztási szempont körében vizsgálandó
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, midegyik eljárás lefolytatásának bírálati jegyzőkönyve a
mellékletek részét képezi.
Kérem a tisztelt Képviselőket a határozati javaslatok elfogadására.
2. Jogszabályi hivatkozások
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
 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:
Pályázati költségvetés terhére.
4. melléklet
 Árajánlatok
 Bírálati jegyzőkönyvek
5. Bizottság javaslata
Az előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság nem tárgyalta, tekintettel arra, hogy
az ajánlatok a Bizottsági ülést követően érkeztek be.

Enying, 2018.05.29.

Tisztelettel:
Viplak Tibor
polgármester s. k.
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HATÁROZATI JAVASLAT I.
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének___/2018. (V.30.) határozata az EFOP3.9.2-16-2017-00001 pályázat kommunikációs-szolgáltatás beszerzéséről:
A képviselő-testület
1.

megismerte az előterjesztésben foglaltakat,

2.

a tárgyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja,

3.

megbízza Civil Alapkezelő Nonprofit Kft.-t, 2018.05.02. napján kelt ajánlata alapján, a
„Humán kapacitások fejlesztése Enying térségében”című projekt kapcsán az ajánlati
felhívásban meghatározottak (fórumok megszervezése, hírlevél, megszerkesztése,
publikálása, szakmai műhelykonferenciák megszervezése, nyilvánosság biztosítása) szerinti
bruttó 1.663.700,- Ft vállalási áron, az EFOP-3.9.2-16-2017-00001 azonosítószámú pályázat
terhére,

4.

felhatalmazza a polgármestert a 3. pontban lévő feladatra vonatkozóan, az ajánlatban és a
felhívásban foglaltaknak megfelelő tartalommal megszerkesztett szerződés megkötésére az
önkormányzat nevében.

Határidő:
Felelős:

1. és 2. pont azonnal, 3. és 4. pont az ülést követő 30 napon belül
Viplak Tibor polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT II.
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének___/2018. (V.30.) határozata az EFOP3.9.2-16-2017-00001 pályázat tanácsadói és szakértői-szolgáltatás beszerzéséről:

A képviselő-testület
1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat,
2. a tárgyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja,
3. megbízza Sörös és Fiai Oktató és Szolgáltató Bt.-t, 2018.05.04. napján kelt ajánlata alapján,
a „Humán kapacitások fejlesztése Enying térségében”című projekt kapcsán az ajánlati
felhívásban meghatározottak (szupervízió, helyi közösségi közlekedéssel szervezésével
kapcsolatos tanácsadás, SNI gyerekek nevelésével kapcsolatos tanácsadás, mediáció, korai,
kisgyerekkori fejlesztéssel kapcsolatos tanácsadás, egyéni szakértő bevonása óvodába járást
akadályozó tényezők feltárásával kapcsolatban, szakmai workshop) szerinti bruttó
1.270.000,- Ft vállalási áron, az EFOP-3.9.2-16-2017-00001 azonosítószámú pályázat
terhére,
4. felhatalmazza a polgármestert a 3. pontban lévő feladatra vonatkozóan, az ajánlatban és a
felhívásban foglaltaknak megfelelő tartalommal megszerkesztett szerződés megkötésére az
önkormányzat nevében.
Határidő:
Felelős:

1. és 2. pont azonnal, 3. és 4. pont az ülést követő 30 napon belül
Viplak Tibor polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT III.
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének___/2018. (V.30.) határozata az EFOP3.9.2-16-2017-00001 pályázat anyag és irodaszer beszerzéséről:

A képviselő-testület
1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat,
2. a tárgyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja,
3. megbízza Kékesi Kft.-t, 2018.05.22. napján kelt ajánlata alapján, a „Humán kapacitások
fejlesztése Enying térségében”című projekt kapcsán az ajánlati felhívásban meghatározottak
szerint (a megrendelő a keretmegállapodásban leírtak alapján és a rendelkezésre álló forrás
figyelembe vétele mellett alkalmanként a felolvasólapon feltűntetett termékek – anyag és
irodaszer - közül adja le rendelését) az EFOP-3.9.2-16-2017-00001 azonosítószámú pályázat
terhére,
4. felhatalmazza a polgármestert a 3. pontban lévő feladatra vonatkozóan, az ajánlatban és a
felhívásban foglaltaknak megfelelő tartalommal megszerkesztett keretmegállapodás
megkötésére az önkormányzat nevében.
Határidő:
Felelős:

1. és 2. pont azonnal, 3. és 4. pont az ülést követő 30 napon belül
Viplak Tibor polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT IV.
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének___/2018. (V.30.) határozata az EFOP3.9.2-16-2017-00001 pályázat rendezvény-szolgáltatás beszerzéséről:
A képviselő-testület
1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat,
2. az EFOP-3.9.2-16-2017-00001 számú „Humán kapacitások fejlesztése Enying térségében” című
rendezvény- szolgáltatás tárgyban lefolytatott eljárást tekintettel arra, hogy a rendelkezésére álló
anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb
ajánlatot tett ajánlattevővel – Enying Város Önkormányzata és Szervei Beszerzési Szabályzatának
(a továbbiakban: Szabályzat) 34. pont e) alpontja alapján eredménytelennek nyilvánítja,
3. megbízza a polgármestert a Szabályzat 11. pontja alapján az önkormányzat nevében új beszerzési
eljárás lefolytatására.
Határidő:
Felelős:

ülést követő 30 napon belül
Viplak Tibor polgármester
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JEGYZŐKÖNYV AJÁNLAT ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Jegyzőkönyv készítésének helye, ideje: Enying, 2018.05.25.
Tárgya: EFOP-3.9.2-16-2017-00001 számú „Humán kapacitások fejlesztése Enying térségében” című projekt
keretében ”Anyag és irodaszer beszerzés” tárgyban.
A jelen beszerzési eljárást nem a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Törvény (Kbt.) szabályai
szerint folytattuk le, mivel nem érte el a közbeszerzési értékhatárt.

Jelenlevők: Viplak Tibor polgármester, Zugor Zsuzsanna projektvezető, Bácsi Gergely pénzügyi vezető
A 2018.05.18. kelt ajánlattételi felhívást az Enying Város Önkormányzata 5 szervezetnek küldte ki email-en.

Szervezetek:
1, E-Printprofi Kft.
2, Eucom Kft.
3, Kékesi Kft.
4, Kerekes Lajos e.v.
5, Green Office Store Kft.
Az 5 ajánlat határidőre megérkezett, a felhívásban megjelölt kötelező mellékletekkel együtt.
Értékelési szempontként összeségében a legalacsonyabb árat jelöltük meg.

Enying Város Önkormányzata
8130 Enying, Kossuth L. u. 26.
Tel./Fax: 22/372-002
1

Ajánlattevő neve

Kötelező mellékletek
felolvasólap; aláírási címpéldány
másolata vagy aláírás minta
másolata vagy nyilatkozat önálló
E-Printprofi Kft.
aláírásról; cégkivonat vagy egyéni
122.462,vállalkozók nyilvántartása
felolvasólap; aláírási címpéldány
másolata vagy aláírás minta
másolata vagy nyilatkozat önálló
aláírásról; cégkivonat vagy egyéni
Eucom Kft.
121.118,vállalkozók nyilvántartása
felolvasólap; aláírási címpéldány
másolata vagy aláírás minta
másolata vagy nyilatkozat önálló
aláírásról; cégkivonat vagy egyéni
117.879,Kékesi Kft.
vállalkozók nyilvántartása
felolvasólap; aláírási címpéldány
másolata vagy aláírás minta
másolata vagy nyilatkozat önálló
aláírásról; cégkivonat vagy egyéni
122.794,Kerekes Lajos e.v.
vállalkozók nyilvántartása
felolvasólap; aláírási címpéldány
másolata vagy aláírás minta
másolata vagy nyilatkozat önálló
aláírásról; cégkivonat vagy egyéni
121.621,Green Office Store Kft.
vállalkozók nyilvántartása
A beérkezett ajánlatok alapján megállapítottuk, hogy a legkedvezőbb ajánlattevő:
-

Ajánlattételi ár

Kékesi Kft. bruttó ajánlati ár: 117.879,- Ft, a nyertes ajánlattevővel szerződést lehet kötni.

Kelt: Enying, 2018.05.25.

Enying Város Önkormányzata
8130 Enying, Kossuth L. u. 26.
Tel./Fax: 22/372-002
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JEGYZŐKÖNYV AJÁNLAT ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Jegyzőkönyv készítésének helye, ideje: Enying, 2018.05.07.
Tárgya: EFOP-3.9.2-16-2017-00001 számú „Humán kapacitások fejlesztése Enying térségében” című projekt
keretében ”Kommunikációs szolgáltatás beszerzés” tárgyban.
A jelen beszerzési eljárást nem a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Törvény (Kbt.) szabályai
szerint folytattuk le, mivel nem érte el a közbeszerzési értékhatárt.

Jelenlevők: Viplak Tibor polgármester, Zugor Zsuzsanna projektvezető, Bácsi Gergely pénzügyi vezető
A 2018.04.25. kelt ajánlattételi felhívást az Enying Város Önkormányzata 5 szervezetnek küldte ki email-en.

Szervezetek:
1, Civil Alapkezelő Nonprofit Kft.
2, ERDŐ P.R. Filmgyártó és Könyvelő Bt.
3, INNOSOC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
4, Kaptár Országos Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft.
5, PRAXIS RENDEZVÉNY Szolgáltató Kft.
Az 5 ajánlatból 3 határidőre megérkezett, a felhívásban megjelölt kötelező mellékletekkel együtt.
Értékelési szempontként összeségében a legalacsonyabb árat jelöltük meg.

Enying Város Önkormányzata
8130 Enying, Kossuth L. u. 26.
Tel./Fax: 22/372-002
1

Ajánlattevő neve

Civil Alapkezelő Nonprofit Kft.

Ajánlattételi ár

1.663.700,-

ERDŐ P.R. Filmgyártó és
Könyvelő Bt.

nem küldte vissza

INNOSOC Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

1.949.704,-

Kaptár Országos Ifjúsági
Szolgáltató Nonprofit Kft.

1.797.876,-

PRAXIS RENDEZVÉNY
Szolgáltató Kft.

nem küldte vissza

Enying Város Önkormányzata
8130 Enying, Kossuth L. u. 26.
Tel./Fax: 22/372-002
2

Kötelező mellékletek
felolvasólap; aláírási címpéldány
másolata vagy aláírás minta
másolata vagy nyilatkozat önálló
aláírásról; cégkivonat vagy egyéni
vállalkozók nyilvántartása;
jogosultsági nyilatkozat és
nyilatkozat feltételek elfogadásáról,
szakmai alkalmassági feltételekről
felolvasólap; aláírási címpéldány
másolata vagy aláírás minta
másolata vagy nyilatkozat önálló
aláírásról; cégkivonat vagy egyéni
vállalkozók nyilvántartása;
jogosultsági nyilatkozat és
nyilatkozat feltételek elfogadásáról,
szakmai alkalmassági feltételekről
felolvasólap; aláírási címpéldány
másolata vagy aláírás minta
másolata vagy nyilatkozat önálló
aláírásról; cégkivonat vagy egyéni
vállalkozók nyilvántartása;
jogosultsági nyilatkozat és
nyilatkozat feltételek elfogadásáról,
szakmai alkalmassági feltételekről
felolvasólap; aláírási címpéldány
másolata vagy aláírás minta
másolata vagy nyilatkozat önálló
aláírásról; cégkivonat vagy egyéni
vállalkozók nyilvántartása;
jogosultsági nyilatkozat és
nyilatkozat feltételek elfogadásáról,
szakmai alkalmassági feltételekről
felolvasólap; aláírási címpéldány
másolata vagy aláírás minta
másolata vagy nyilatkozat önálló
aláírásról; cégkivonat vagy egyéni
vállalkozók nyilvántartása;
jogosultsági nyilatkozat és
nyilatkozat feltételek elfogadásáról,
szakmai alkalmassági feltételekről

A beérkezett ajánlatok alapján megállapítottuk, hogy a legkedvezőbb ajánlattevő:
-

Civil Alapkezelő Nonprofit Kft. bruttó ajánlati ár: 1.663.700,- Ft, a nyertes ajánlattevővel
szerződést lehet kötni.

Kelt: Enying, 2018.05.07.

Enying Város Önkormányzata
8130 Enying, Kossuth L. u. 26.
Tel./Fax: 22/372-002
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JEGYZŐKÖNYV AJÁNLAT ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Jegyzőkönyv készítésének helye, ideje: Enying, 2018.05.25.
Tárgya: EFOP-3.9.2-16-2017-00001 számú „Humán kapacitások fejlesztése Enying térségében” című projekt
keretében ”Rendezvény-szolgáltatás beszerzés” tárgyban.
A jelen beszerzési eljárást nem a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Törvény (Kbt.) szabályai
szerint folytattuk le, mivel nem érte el a közbeszerzési értékhatárt.

Jelenlévők: Viplak Tibor polgármester, Zugor Zsuzsanna projektvezető, Bácsi Gergely pénzügyi vezető
A 2018.04.17. kelt ajánlattételi felhívást az Enying Város Önkormányzata 5 szervezetnek küldte ki email-en.

Szervezetek:
1, „BORÓKA” Mozgássérült Gyermekek Fejlesztéséért Alapítvány
2, Horváth István János egyéni vállalkozó
3, "KABÓKAPUSZTA és KÖRNYÉKE LAKOSSÁGÁÉRT" Alapítvány
4, Nemes Diána egyéni vállalkozó
5, Vizi Iroda Kft.

Az 5 ajánlat határidőre megérkezett, a felhívásban megjelölt kötelező mellékletekkel együtt.
Értékelési szempontként összességében a legalacsonyabb árat jelöltük meg.

Enying Város Önkormányzata
8130 Enying, Kossuth L. u. 26.
Tel./Fax: 22/372-002
1

Ajánlattevő neve

Ajánlattételi ár

„BORÓKA” Mozgássérült
Gyermekek Fejlesztéséért
Alapítvány

11.988.800,-

Horváth István János egyéni
vállalkozó

"KABÓKAPUSZTA és
KÖRNYÉKE
LAKOSSÁGÁÉRT" Alapítvány

Nemes Diána egyéni vállalkozó

12.696.000,-

12.125.960,-

11.620.500,-

Enying Város Önkormányzata
8130 Enying, Kossuth L. u. 26.
Tel./Fax: 22/372-002
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Kötelező mellékletek
felolvasólap; aláírási címpéldány
másolata vagy aláírás minta
másolata vagy nyilatkozat önálló
aláírásról; cégkivonat vagy egyéni
vállalkozók nyilvántartása;
jogosultsági nyilatkozat és
nyilatkozat feltételek elfogadásáról,
szakmai alkalmassági feltételekről;
nyilatkozat minőségirányítási
rendszer meglétéről
felolvasólap; aláírási címpéldány
másolata vagy aláírás minta
másolata vagy nyilatkozat önálló
aláírásról; cégkivonat vagy egyéni
vállalkozók nyilvántartása;
jogosultsági nyilatkozat és
nyilatkozat feltételek elfogadásáról,
szakmai alkalmassági feltételekről;
nyilatkozat minőségirányítási
rendszer meglétéről
felolvasólap; aláírási címpéldány
másolata vagy aláírás minta
másolata vagy nyilatkozat önálló
aláírásról; cégkivonat vagy egyéni
vállalkozók nyilvántartása;
jogosultsági nyilatkozat és
nyilatkozat feltételek elfogadásáról,
szakmai alkalmassági feltételekről;
nyilatkozat minőségirányítási
rendszer meglétéről
felolvasólap; aláírási címpéldány
másolata vagy aláírás minta
másolata vagy nyilatkozat önálló
aláírásról; cégkivonat vagy egyéni
vállalkozók nyilvántartása;
jogosultsági nyilatkozat és
nyilatkozat feltételek elfogadásáról,
szakmai alkalmassági feltételekről;
nyilatkozat minőségirányítási
rendszer meglétéről

Vizi Iroda Kft.

felolvasólap; aláírási címpéldány
másolata vagy aláírás minta
másolata vagy nyilatkozat önálló
aláírásról; cégkivonat vagy egyéni
vállalkozók nyilvántartása;
jogosultsági nyilatkozat és
nyilatkozat feltételek elfogadásáról,
szakmai alkalmassági feltételekről;
nyilatkozat minőségirányítási
rendszer meglétéről

14.643.100,-

Pontozás:
Ajánlatkérő a felhívás 6.1 pontja alapján a beérkezett ajánlatokat közül a legjobb ár-érték arányt
elérő Ajánlattevővel köt vállalkozói szerződést.
Az Ajánlatkérő két bírálati szempontot alkalmaz: 1. bírálati szempont: összesített nettó ajánlati ár, 2.
bírálati szempont: ajánlattevőnél meglévő minőségirányítási rendszer. Az 1. és 2. bírálati szempontra
egyaránt 1-5 pont adható. Az 1. bírálati szempont esetében a beérkezett ajánlatokat az összesített
ajánlati árak szerint növekvő sorrendbe állítva a legalacsonyabb árat adó 5, a közbenső 3, a
legmagasabb összegű ajánlat tevője 1 pontot kap. A 2. bírálati szempont esetében 1 pontot kap, ha
nincs minőségirányítási rendszer, minőségirányítási rendszer megléténél 5 pontot. Az így kiszámított
pontszámok részszempontonként összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlattevő
minősül a legjobb ár-érték arányt megjelenítő árajánlatot tevő ajánlattevőnek.
2. bírálati szempont

1. bírálati szempont
részpontszám

Ajánlattevő neve

Pontszám

részpontszám

„BORÓKA” Mozgássérült
Gyermekek Fejlesztéséért
Alapítvány

3

1

4

Horváth István János egyéni
vállalkozó

3

1

4

"KABÓKAPUSZTA és
KÖRNYÉKE LAKOSSÁGÁÉRT"
Alapítvány

3

1

4

Nemes Diána e.v.

5

5

10

Vizi Iroda Kft.

1

1

2

Enying Város Önkormányzata
8130 Enying, Kossuth L. u. 26.
Tel./Fax: 22/372-002
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Döntés:
A beérkezett ajánlatok alapján megállapítottuk, hogy a legjobb ár-érték arányt elérő nyertes
ajánlattevő:
Nemes Diána egyéni vállalkozó bruttó ajánlati ára: 11.620.500- Ft, aki visszavonta az ajánlatát, ezért
az ajánlattételi felhívás 10.5 pontja értelmében A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a
következő legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot benyújtó szervezettel (személlyel) köti meg a
Megrendelő a szerződést.

A „BORÓKA” Mozgássérült Gyermekek Fejlesztéséért Alapítvánnyal szerződést lehet kötni. Bruttó
ajánlati ára: 11.988.800,- Ft.

Fentiek alapján a pályázat által támogatott összeget 368.300 Ft-tal meghaladja a „BORÓKA”
Mozgássérült Gyermekek Fejlesztéséért Alapítvány ajánlati ára.

Enying Város Önkormányzata
8130 Enying, Kossuth L. u. 26.
Tel./Fax: 22/372-002
4

JEGYZŐKÖNYV AJÁNLAT ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Jegyzőkönyv készítésének helye, ideje: Enying, 2018.05.07.
Tárgya: EFOP-3.9.2-16-2017-00001 számú „Humán kapacitások fejlesztése Enying térségében” című projekt
keretében ”Tanácsadói és szakértői szolgáltatás beszerzés” tárgyban.
A jelen beszerzési eljárást nem a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Törvény (Kbt.) szabályai
szerint folytattuk le, mivel nem érte el a közbeszerzési értékhatárt.

Jelenlevők: Viplak Tibor polgármester, Zugor Zsuzsanna projektvezető, Bácsi Gergely pénzügyi vezető
A 2018.04.25. kelt ajánlattételi felhívást az Enying Város Önkormányzata 5 szervezetnek küldte ki email-en.

Szervezetek:
1, Grósz Coaching Kft.
2, MINERVA 90" Felsőoktatási és Tanfolyamszervező Kft.
3, SERENITAS Invest Kft.
4, Sörös és Fiai Oktató és Szolgáltató Bt.
5, TORANA Innováció Nonprofit Kft.

Az 5 ajánlatból 3 határidőre megérkezett, a felhívásban megjelölt kötelező mellékletekkel együtt.
Értékelési szempontként összeségében a legalacsonyabb árat jelöltük meg.

Enying Város Önkormányzata
8130 Enying, Kossuth L. u. 26.
Tel./Fax: 22/372-002
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Ajánlattevő neve

Grósz Coaching Kft.

Ajánlattételi ár

nem küldte vissza

MINERVA 90" Felsőoktatási és
Tanfolyamszervező Kft.

SERENITAS Invest Kft.

nem küldte vissza

3.528.060,-

Sörös és Fiai Oktató és
Szolgáltató Bt.

1.270.000,-

TORANA Innováció Nonprofit
Kft.

2.971.800,-

Enying Város Önkormányzata
8130 Enying, Kossuth L. u. 26.
Tel./Fax: 22/372-002
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Kötelező mellékletek
felolvasólap; aláírási címpéldány
másolata vagy aláírás minta
másolata vagy nyilatkozat önálló
aláírásról; cégkivonat vagy egyéni
vállalkozók nyilvántartása;
jogosultsági nyilatkozat és
nyilatkozat feltételek elfogadásáról,
szakmai alkalmassági feltételekről
felolvasólap; aláírási címpéldány
másolata vagy aláírás minta
másolata vagy nyilatkozat önálló
aláírásról; cégkivonat vagy egyéni
vállalkozók nyilvántartása;
jogosultsági nyilatkozat és
nyilatkozat feltételek elfogadásáról,
szakmai alkalmassági feltételekről
felolvasólap; aláírási címpéldány
másolata vagy aláírás minta
másolata vagy nyilatkozat önálló
aláírásról; cégkivonat vagy egyéni
vállalkozók nyilvántartása;
jogosultsági nyilatkozat és
nyilatkozat feltételek elfogadásáról,
szakmai alkalmassági feltételekről
felolvasólap; aláírási címpéldány
másolata vagy aláírás minta
másolata vagy nyilatkozat önálló
aláírásról; cégkivonat vagy egyéni
vállalkozók nyilvántartása;
jogosultsági nyilatkozat és
nyilatkozat feltételek elfogadásáról,
szakmai alkalmassági feltételekről
felolvasólap; aláírási címpéldány
másolata vagy aláírás minta
másolata vagy nyilatkozat önálló
aláírásról; cégkivonat vagy egyéni
vállalkozók nyilvántartása;
jogosultsági nyilatkozat és
nyilatkozat feltételek elfogadásáról,
szakmai alkalmassági feltételekről

A beérkezett ajánlatok alapján megállapítottuk, hogy a legkedvezőbb ajánlattevő:
-

Sörös és Fiai Oktató és Szolgáltató Bt. bruttó ajánlati ár: 1.270.000,- Ft, a nyertes
ajánlattevővel szerződést lehet kötni.

Kelt: Enying, 2018.05.07.
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