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Tisztelt Humán Bizottság! 
 

Ezúton terjesztem megtárgyalásra a t. Képviselők elé a Közművelődési rendelet felülvizsgálatára 

vonatkozó előterjesztést, javaslatot. 

 

1. El zmények  
A „TOP-5.3.1 A helyi identitás és kohézió erősítése” elnevezésű pályázat 2. sz. mérföldkőhöz 
kapcsolódó beszámolójának egyik tartalmi eleme a felülvizsgált közművelődési rendelet, melyet 

csatolnunk kell a beszámolóhoz. 
 

Amennyiben a rendeletet több mint 3 éve fogadták el, vizsgálták felül, akkor a megújítás kötelező, 
egyéb esetekben opcionális. 
 

Enying Város Önkormányzatának hatályos közművelődési alaprendeletét a képviselő-testület 1999. 

január 27. napján hirdette ki, és az utolsó módosítása, felülvizsgálata 2013. május 30. napjával 
került kihirdetésre. 
A fentiek alapján indokolt a rendelet felülvizsgálata. 
 

A rendelet megalkotására a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás 
alapján van lehetőség, egyszersmind jogalkotási kötelezettsége az önkormányzat Képviselő-

testületének. A felhatalmazó rendelkezés szerint: „A települési önkormányzat a helyi társadalom 
művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi 
lehetőségek, sajátosságok alapján - a Közművelődési Kerekasztallal és a települési nemzetiségi 
önkormányzattal való egyeztetést követően - rendeletben határozza meg az ellátandó közművelődési 
alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és mértékét.” 

 

Az önkormányzatnál Közművelődési Kerekasztal nem működik. A települési nemzetiségi 
önkormányzat részére a rendelet tervezet megküldésre került, ez idáig arra vonatkozóan észrevétel, 
vélemény, illetve javaslat nem érkezett. 

 

A rendelettervezet társadalmi egyeztetésre lett bocsátva, melynek határideje 2018. szeptember 4. 

12.00 óra. Amennyiben a tervezettel kapcsolatban észrevétel érkezik, úgy azt a testületi ülésen 

ismertetjük. 
 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletet elfogadni 

szíveskedjenek. 
 



 

 

A rendelet elfogadáshoz minősített többséggel elfogadott döntés szükséges. 
 

2. Jogszabályi hivatkozások 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 

 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 

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

 A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013. (IV.29.) 

önkormányzati rendelet 
 

2. Bizottsági vélemények 

 

A Humán Bizottság a 75/2018. (VIII. 27.) határozatával elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek a rendeletet. 
 

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

 

4. melléklet 
- HB határozatának kivonata 

- rendelet-tervezet 

- részletes indokolás 

- hatásvizsgálat 
 

Enying, 2018. augusztus 31. 

Tisztelettel: 

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M. 

jegyző s. k. 

 

 

 



Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének __/2018. (IX.__.) önkormányzati 
rendelete 

 

a közművelődési alapszolgáltatásokról 
 

Enying Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a muzeális intézményekr l, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közm vel désr l szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) 
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következ ket rendeli el. 
 

1. Az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások köre, formája, módja és mértéke 

 

1. § Enying Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által ellátandó 
közm vel dési alapszolgáltatások köre a következ : 

a) Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképz , szakképz  tanfolyamok, 
életmin séget és életesélyt javító tanulási, feln ttoktatási lehet ségek, 
népf iskolák megteremtése: 

aa) az iskolai képzést kiegészít  lehet ségek közül az idegen nyelv, 
számítástechnikai oktatás, felvételi el készít , képességfejleszt , 
környezetvédelemre nevel  tanfolyam szervezése szolgáltatás jelleggel; 
ab) mentális kultúrát fejleszt  tanfolyam, tábor szervezése, bemutatók, 
fórumok, természetbarát, környezetvéd  közösség életre hívása, 
népszer sítése, segítése. 

 

b) A település környezeti, szellemi, m vészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 
megismertetése, a helyi m vel dési szokások gondozása, gazdagítása: 

ba) Helytörténeti, településismertet  kiállítás létrehozása. A kulturális élet 
eseményeir l a dokumentumok gy jtése, rzése, a helyi társadalom 
kiemelked  személyiségei tevékenységének méltatása, szerepük növelése; 

bb) Helyi ünnepi alkalmak biztosítása, m sorok, bemutatók, találkozók, 
versenyek, vetélked k szervezése. 

 

2. § A közm vel dési alapszolgáltatások körében ellátandó konkrét feladatokat, azok 
formáját, módját és mértékét a felel sök megjelölésével e rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
 

3. § Az e rendelet 1. mellékeltében meghatározottak figyelembevételével a közm vel dési 
alapszolgáltatások ellátásához biztosított önkormányzati intézmények éves programját 
(munkatervét) a Vas Gereben M vel dési Ház és Könyvtár (a továbbiakban: M vel dési Ház 
és Könyvtár) intézményvezet je készíti el. Az érvényes munkatervet az intézményi 
költségvetéssel együtt kell benyújtani a Képvisel -testület elé jóváhagyásra. 

 

2. A helyi közművelődési alapszolgáltatások intézményi rendszere 

 

4. § A közm vel dés közösségi színtereit az Önkormányzat a M vel dési Ház és Könyvtár 
szervezésében biztosítja. 

 

5. § A M vel dési Ház és Könyvtár önállóan gazdálkodó intézmény, m ködésének részletes 
feltételeit az intézmény szervezeti és m ködési szabályzata tartalmazza. 
 



6. § A M vel dési Ház és Könyvtár m ködéséhez az önkormányzat a költségvetési 
rendeletében szükséges mérték  forrást biztosít. 

 

3. Záró rendelkezések 

 

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követ  napon lép hatályba. 
 

(2) Hatályát veszti a helyi közm vel désr l szóló 3/1999. (I. 27.) önkormányzati rendelet. 
 

 

Viplak Tibor Dr. Kóródi-Juhász Zsolt 
polgármester jegyz  

 

  



1. melléklet a __/2018. (IX.__.) önkormányzati rendelethez 

 

A KÖZM VEL DÉSI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA 

 

I. Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák 
megteremtése 

 

1. A helyi lakosság élte- és munkaképességének növelése érdekében a munkanélküliek 
számára átképzéshez, szakmaszerzéshez, szakképz  tanfolyam a megélhetéshez – falusi 

turizmus, vendéglátás, számítógép-kezel i, idegen nyelv, mez gazdasági jelleg  tanfolyamok 
– szervezése. 
 

A M vel dési Ház irányításával, a járási hivatal és az általános iskolák együttm ködésével 
valósul meg. 
 

Felel s:   a M vel dési Ház intézményvezet je 

 

2. Az iskolai képzést kiegészít  lehet ségek közül az idegen nyelv, számítástechnikai 
oktatás, felvételi el készít , képességfejleszt , környezetvédelemre nevel  tanfolyam 
szervezése szolgáltatás jelleggel. 
 

A M vel dési Ház irányításával és az általános iskolák közrem ködésével valósul meg. 
 

Felel s:  a M vel dési Ház intézményvezet je 

 

3. Mentális kultúrát fejleszt  tanfolyam, tábor szervezése, bemutatók, fórumok, 
természetbarát, környezetvéd  közösség életre hívása, népszer sítése, segítése. 
 

A M vel dési Ház valósítja meg. 

 

Felel s:  a M vel dési Ház intézményvezet je. 
 

II. A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása 

 

1. Helytörténeti, településismertet  kiállítás létrehozása. A kulturális élet eseményeir l a 
dokumentumok gy jtése, rzése, a helyi társadalom kiemelked  személyiségei 
tevékenységének méltatása, szerepük növelése. 
 

A Városi Könyvtár vezetésével a Humán Bizottság, az általános iskolák, bármely civil 
szervezet közrem ködésével. 
 

Felel s:  Városi Könyvtár 
 

2. Helyi ünnepi alkalmak biztosítása, m sorok, bemutatók, találkozók, versenyek, 
vetélked k szervezése. 
 

2.1. Farsangi bál 
2.2. Húsvéti szokások, felelevenítése, locsolóbál 



2.3. Gyermeknap 

2.4. Szüreti bál és felvonulás 

2.5. Mikulás ünnepség 

2.6. Karácsonyi ünnepség, Adventi gyertyagyújtás 

2.7. Szilveszteri bál 
 

Felel s:  a M vel dési Ház intézményvezet je 

 

2.10. Szépkiejtési verseny, 
2.11. Mesemondó verseny, 
2.12. Városi szavaló verseny, 
2.13. Versírási verseny, 
2.14. Iskolával közrem ködve irodalmi, történelmi vetélked k, 
2. 15. Író-olvasó találkozó, 
2. 16. Ünnepi könyvhét megrendezése, 
2.17. Zenés, irodalmi délután. 
 

Felel s:  Könyvtár vezet je és az iskolák igazgatói 
 

2.18. Népdalénekl  verseny, 
2.19. Zeneiskolások év végi bemutató vizsgája. 
 

Felel s:  a M vel dési Ház intézményvezet je és az iskolák igazgatói. 
 

3.1. Enying Városi Napok Rendezvénysorozat 
3.2. Nemzeti ünnepek megemlékezései (márc. 15., aug. 20., okt. 23.) 
 

A 3.1. és 3.2. pont az önkormányzat kötelez  ünnepei, melyet a költségvetés 
rendezvénytámogatás fejezetéb l finanszíroz. 
 

Az Enyingi Városi Napok 3.1. Rendezvénysorozat szervezésében a helyi közm vel dési 
intézmény részt vesz. A különféle táborokat a M vel dési Ház és Könyvtár szervezi saját 
költségvetéséb l. 
 

Felel s:  A M vel dési Ház intézményvezet je 

 

III. Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kultúra értékeinek megismertetése, a 

megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása 

 

1. A helyi és általános kultúra, értékeinek megismeréséhez m vel dési alkalmak, 
folyamatok biztosítása, színházi el adások, hangversenyek, koncertek, m vészeti kiállítások, 
irodalmi estek, filmklubok szervezése. 
 

1.1. Rendezvény (program)füzet kiadása, a környékbeli városok (Siófok, Székesfehérvár, 
Veszprém) programjaival kiegészítve. 
 

Felel s:  A M vel dési Ház intézményvezet je 

 

1.2. Színházlátogatások szervezése bérletes vagy egyszeri el adásokra. Igényt l függ en 
csak jegyárusítás, vagy busz szervezése is. 



1.3. Könny - és komolyzenei koncertek szervezése, helyben vagy vidékre el zetes 
igényfelmérésre alapozva. 
1.4. Kiállítások és vásárok rendezése változatos és az igényeket figyelembe vev  
szervezéssel. 
 

Felel s:  A M vel dési Ház intézményvezet je 

 

2. Népdal, néptánc, hagyomány rz  közösségek életre hívása, m ködtetése, segítése, 
találkozók szervezése. 
 

Felel s:  A M vel dési Ház intézményvezet je 

 

3. Különböz  korosztályok eltér  szórakozási és közösségi igényeihez kulturált 
lehet ségek szervezése. 
 

Felel s:  A M vel dési Ház intézményvezet je 

 

IV. Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 
támogatása 

 

1.1. Városi kézm ves m hely létrehozásának támogatása. Helyi oktatókkal igény szerint a 
következ  foglalkozásokkal: batikolás, agyagozás, korongozás, fonás, szövés, gyöngyf zés, 
csuhézás, báb- és ajándékkészítés. 
Tanórai foglalkozásokra, és regionális bemutatók szervezésére is lehet séget biztosít. 
 

1.2. Kézm ves tábor, illetve foglalkozás szervezése az iskolai szünetekre, a táborban 
készült m vekb l kiállítás, bemutatók rendezése, helyi alkotók segítése, kiállításainak 
megszervezése. 
 

Felel s: A M vel dési Ház intézményvezet je 

 

2. Amat r m vészeti csoportok, körök, tanfolyamok szervezése, segítése. 
 

Felel s:  A M vel dési Ház intézményvezet je 

 

3. Táncház-mozgalom megszervezése 

 

Felel s:  A M vel dési Ház intézményvezet je 

 

4. Az önképz  tevékenységet segít  pályázati lehet ségekr l információk kínálata, azokon 
való részvétel segítése. 
 

Felel s:  A M vel dési Ház intézményvezet je 

 

V. A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 
segítése 

 

1. Ingyenes lehet ség biztosítása a közösségi tevékenységekhez. 
 

Felel s:  A M vel dési Ház intézményvezet je. 



2. Az ifjúság érdekérvényesítési, önigazgatási, m vel dési kezdeményezéseinek kiemelt 
gondozása, intézményi segítése. Ifjúsági fórum szervezése, ifjúság-politikai koncepció 
elkészítése. Ifjúságot érint  pályázatok kiírása, lebonyolítása. 
 

Felel s:  Humán Bizottság elnöke 

 

3. A helyi intézmények együttm ködése, a közöttük lév  kapcsolat folyamatos 
fenntartása, a városi programok szervezésében a feladatok elosztása. Az intézményvezet k 

éves programot készítenek minden tárgyévet megel z  december 1-ig, melyet a Humán 
Bizottság véleményez. Az intézmények az esetleges változásokról értesítik a Humán 
Bizottságot. A városi események részletes programját a kijelölt szervez  – folyamatosan – a 

M vel dési Ház intézményvezet jével egyezteti. 

 

Felel s:  Humán Bizottság elnöke, illetve minden intézményvezet . 
 

4. A különböz  társadalmi rétegek és korosztályok ismerkedési, együttm ködési 
alkalmainak, tevékenységeinek kimunkálása, támogatása. 
 

4.1. Szünidei táborok, foglalkozások szervezése, szabadid  hasznos eltöltéséhez 
lehet ségek biztosítása. 
4.2. Klubhelység biztosítása lehet ség szerint, segítségnyújtás programszervezéssel. 
4.3. Hétvégi zenés klubestek szervezése. 
 

Felel s:  A M vel dési Ház intézményvezet je 

 

5. A civil közösségek közismertségének gondozása, bemutatkozó fórumok, különböz  
funkciójú érdekérvényesít  alkalmak, találkozók szervezése, különböz  civil közösségek 
között együttm ködés kezdeményezése. 
 

Felel s:  A M vel dési Ház intézményvezet je. 

 

VI. A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése 

 

1. Tájékoztatási, együttm ködési, m vel dési alkalmak kialakítása, rendszeressé tétele a 
helyi lakosság különböz  tevékenység , korú, nem , nemzetiség , világnézet  közösségei 
között. A városi eseményekr l id ben – lehet leg a megvalósulás el tt két héttel – értesíteni 
kell a lakosságot – plakát, szórólap, helyi újság, programfüzet, városi TV, meghívó -, illetve a 

meghívott vendégeket. 
 

Felel s:  A M vel dési Ház intézményvezet je. 

 

2. Kapcsolat építése a közm vel dés megyei, országos szervezeteivel, a külön 
megállapodások szerinti testvérvárosok, települések kulturális intézményeivel, egyesületeivel. 
 

 

Felel s:  Humán Bizottság elnöke. 
 

 

 

 



VII. A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása 

 

1. A közm vel dési intézményben, a közösségi színtérben a polgárok tájékozódásához, 
közösségi m vel déséhez, alkotó tevékenységének el segítéséhez és rekreációjához a célnak 
megfelel , esztétikus, célszer  környezet és infrastruktúra, valamint az adott tevékenységet 
segít k, animáló szakemberek biztosítása. 
 

1.1. A M vel dési ház bels  terének célszer  kialakítása. 
1.2. Az el tér szabadid s eszközökkel való felszerelése (pl. asztalitenisz asztal, asztalifoci 

asztal, sakk készlet, társas játékok stb.). 
 

Felel s:  A M vel dési Ház intézményvezet je 

 

2. Szabadtéri Színpadra, illetve a Batthyány-kastély kertjébe programok szervezése. 
 

Felel s:  A M vel dési Ház intézményvezet je 

 

VIII. Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása feladatkörben 

 

1. Helyi információk cseréje érdekében városi újság rendszeres megjelenítése, felel s, 
állandó szerkeszt vel. 
 

Felel s:  A M vel dési Ház intézményvezet je 

 

2. Elektronikus és írott sajtó termékekhez való hozzáférési lehet ség biztosítása. 
 

Felel s:   Városi Könyvtár vezet je 

 

3. A település amat r m vészeti csoportjainak menedzselése. 
 

Felel s:  A M vel dési Ház intézményvezet je 

 

4. A hazai, külföldi kulturális eseményekre, m emlékekhez, múzeumokba, színházi 
el adásokra, fesztiválokra való szervezés; turistautak lehet ségeinek kínálata. Tájékoztatás 
biztosítása a régió környezeti, kulturális nevezetességeir l. 
 

Felel s:  A M vel dési Ház intézményvezet je 

 

5. Fénymásolás és egyéb sokszorosítási lehet ség kínálata. 

 

Felel s:  A M vel dési Ház intézményvezet je 

 

6.1. A lakossági hirdetésekhez közösségi lehet ség biztosítása, gondozása. 
 

Felel s:  A M vel dési Ház intézményvezet je 

 

6.2. Jeles napokon aktuális börzék, ajándékvásárok, sokadalmak szervezése. 
 

Felel s:  A M vel dési Ház intézményvezet je 



A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 

18. §-a szerinti 
RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

 

1. §-hoz 

 

A rendelkezés meghatározza a közművelődési alapszolgáltatások körét.  
 

2. §-hoz 

 

A rendelkezés meghatározza a közművelődési alapszolgáltatások formáját, módját és mértékét. 
 

3. §-hoz 

 

A rendelkezés meghatározza, hogy a közművelődési alapszolgáltatások ellátásához biztosított 
önkormányzati intézményeknek éves programot (munkatervet) kell készíteni, melyet a képviselő-

testület hagy jóvá. Ezzel biztosított, hogy a képviselő-testület informálva legyen az 
alapszolgáltatásokhoz szükséges források mértékéről és az ellátandó feladatokról, az aktuális 
eseményekről. 
 

4. §-hoz 

 

A rendelkezés meghatározza a közművelődési alapszolgáltatások intézményrendszerét. 
 

5. §-hoz 

 

A rendelkezés a Művelődési Ház és Könyvtár státusát határozza meg azzal, hogy a működés 
részletes feltételeit a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. 
 

6. §-hoz 

 

A rendelkezés rögzíti, hogy a közművelődési feladatok szervezeti ellátásért felelős intézmény 
részére megfelelő mértékű forrást kell biztosítani a költségvetési rendeletben. 
 

7. §-hoz 

 

A rendelkezés megállapítja a hatálybalépést. 
 

 

 Enying, 2018. augusztus 31. 
 

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

 

  



HATÁSVIZSGÁLAT 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a értelmében a jogszabályok előkészítése 
során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a 
következők: 
 

1. A jogszabály megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotása jogszabályi előíráson 
alapul. 

 

2. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások: Jelen rendeletnek aktív társadalmi, gazdasági és 
költségvetési hatása nincs. 
 

3. Környezeti és egészségügyi következményei: A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen 
környezeti és egészségügyi hatása nincs. 
 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának 
adminisztratív terheket befolyásoló hatásai minimálisak. 
 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: A jogszabály megalkotásának elmaradása törvényességi felhívást von maga után. 
 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek: A rendelet 
elfogadása nem igényel többlet személyi, szervezeti, pénzügyi feltételt. 
 

Enying, 2018. augusztus 31. 
 

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

 









 

 

 

Enying Város Jegyz je 
8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26. 

pmhiv@enying.eu 

06-22-372-002 

E L T E R J E S Z T É S  

 
a PTFB 2018. augusztus 27. napján tartandó soron kívüli és a Képviselő-testület 2018. szeptember 

05. napján tartandó soron következő nyílt ülésére 

 

Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény 2017. évi gazdálkodásának vizsgálata 

Ügyszám: 01/2429-3/2018. 

Előterjesztő:  Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző 

Készítette:  Dékány Éva 

A PTFB döntés elfogadásához szükséges többség típusa:   egyszerű/min sített 
A KT döntés elfogadásához szükséges többség típusa:   egyszerű/minősített 

A szavazás módja:         nyílt/ titkos 

 

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság! 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Kató és Társa 2003. Tanácsadó Kft. (a továbbiakban: Belső ellenőr) elvégezte a 2018. évi belső 

ellenőrzési terv alapján „Az Egyesített Szociális Intézmény 2017. évi gazdálkodásának ellenőrzése” 

tárgyú vizsgálatot. A vizsgálati jelentés részletesen tartalmazza a belső ellenőr megállapításait. A 

jogszabály által meghatározott alapdokumentumok, igazolások, okmányok a kapott tanúsítványok 

igazolása szerint rendelkezésre állnak. 

A belső ellenőr észrevételi az intézményt érintően: 

Az ellenőrzés áttekintette az EESZI 2017. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló adatokat és 

dokumentumokat. Mindezeknek, valamint a helyszíni ellenőrzés során szerzett információknak az 

alapján megállapította, hogy az EESZI 2017. évi tevékenysége: 

▪ gazdaságosnak minősíthető: költségeinek csökkentésére a szolgáltatások mennyiségének 

vagy minőségének sérelme nélkül az ellenőrzés nem lát lehetőséget; 

▪ hatékonynak tekinthető: szolgáltatásainak mennyisége vagy minősége a rendelkezésére álló 

humán, tárgyi és pénzügyi erőforrások növelése nélkül nem növelhető; 

▪ eredményesnek értékelhető: a számára az irányítószerve által előírt, az alapító okiratában 

rögzített és a költségvetésében meghatározott feladatait teljesítette. 

  

 

 

mailto:pmhiv@enying.eu


 

 

Kérem a tisztelt Bizottságot és Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 

határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek. 
 

 

Jogszabályi hivatkozások: 
 

1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 

2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet 

 

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

(XI.29.) önkormányzati rendelet 

 

 

 

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

Bizottsági javaslat: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a 2018.08.27-i ülésén az 
előterjesztést megtárgyalta és 3 igen egyhangú szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta a Képviselő-testület részére.  
 

 

Mellékletek: 
 

- határozati javaslatok (PTFB, KT) 

 

Enying, 2018. augusztus 28. 

 

Tisztelettel: 

 

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M. 

jegyző s. k. 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Enying Város Önkormányzata Képvisel -testületének …/2018. (IX. 05.) határozata a bels  
ellen rzési jelentés (Az Egyesített Szociális Intézmény 2017. évi gazdálkodásának ellen rzése) 
elfogadásáról: 
 

 

Enying Város Önkormányzatának képviselő-testülete „Az Egyesített Szociális Intézmény 2017. évi 
gazdálkodásának ellenőrzése” tárgyú belső ellenőri jelentést elfogadja. 

 

Felelős:  Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL.M. jegyző, Vargáné Kránicz Erzsébet intézményvezető 

Határidő:  azonnal 

 

 

 































































 

 

 

Enying Város Jegyz je 
8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26. 

pmhiv@enying.eu 

06-22-372-002 

E L T E R J E S Z T É S  

 
a PTFB 2018. augusztus 27. napján tartandó soron kívüli és a Képviselő-testület 2018. szeptember 

05. napján tartandó soron következő nyílt ülésére 

 

Tárgy: Az Önkormányzat által 2017. évben áht-n kívülre nyújtott támogatások és azok 

elszámolásának ellenőrzése  

Ügyszám: 01/3119-3/2018. 

Előterjesztő:  Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző 

Készítette:  Dékány Éva 

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:    egyszerű/minősített  
A szavazás módja:         nyílt/ titkos 

 

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság! 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Kató és Társa 2003. Tanácsadó Kft. (a továbbiakban: Belső ellenőr) elvégezte a 2018. évi belső 

ellenőrzési terv alapján „Az Önkormányzat által 2017. évben áht-n kívülre nyújtott támogatások, és 

azok elszámolásának ellenőrzése” tárgyú vizsgálatot. A vizsgálati jelentés részletesen tartalmazza a 

belső ellenőr megállapításait. A jogszabály által meghatározott alapdokumentumok, igazolások, 
okmányok a kapott tanúsítványok igazolása szerint rendelkezésre állnak. 

A belső ellenőr két észrevételt tett a Polgármesteri Hivatalt érintően, miszerint  

1. Az „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” elnevezésű rovat tartalmát 
és szerkezetét a 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 15. sz. mellékletében foglaltak szerint kell 

könyvelni és megjeleníteni a KGR beszámolóban. 
 

2. A Városunkért Közalapítvány sem 2016-ban, sem pedig 2017-ben nem folytatott semmiféle 

tevékenységet. Noha ennek megfelelően az év elején kapott támogatást a következő év 

elején (mindkét esetben) visszautalta, az önkormányzat forrásait 1-1 éven keresztül 
kamatmentes kölcsönként használ(hat)ta.   
A megállapítások tekintetében intézkedési terv készítése szükséges. 

 

Kérem a tisztelt Bizottságot és Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 

határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek. 
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Jogszabályi hivatkozások: 
 

1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 

2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet 

 

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

(XI.29.) önkormányzati rendelet 

 

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

Bizottsági javaslat: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a 2018.08.27-i ülésén az 
előterjesztést megtárgyalta és 3 igen egyhangú szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta a Képviselő-testület részére.  
 

 

Mellékletek: 
 

- határozati javaslatok (PTFB, KT) 

 

 

Enying, 2018. augusztus 28. 

 

Tisztelettel: 

 

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M. 

jegyző s.k. 

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Enying Város Önkormányzata Képvisel -testületének …/2018. (IX. 05.) határozata a bels  
ellen rzési jelentés (Az Önkormányzat által 2017. évben áht-n kívülre nyújtott támogatások 
és azok elszámolásának ellen rzése) elfogadásáról:  
 

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. „Az Önkormányzat által 2017. évben áht-n kívülre nyújtott támogatások és azok 

elszámolásának ellenőrzése” tárgyú belső ellenőri jelentést elfogadja, 

 

2. a tárgy szerinti belső ellenőri jelentésre intézkedési terv készítését rendeli el. 
 

 

Felelős:  Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL.M. jegyző, Závodni Lászlóné osztályvezető 

Határidő:  1. pont tekintetében azonnal, 2. pont tekintetében 2019. évi költségvetési tervezet 

benyújtásával egyidejűleg 





















































Humán Bizottság előterjesztése a 2018. augusztus 27-i üléséről 

 

III/1. Enyingi Szirombontogató Óvoda kérelme a maximális csoportlétszám túllépésének 

engedélyezésére vonatkozóan 

 

A Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 

Enying Város Önkormányzata Humán Bizottságának 73/2018. (VIII. 27.) határozata az 

Enyingi Szirombontogató Óvoda maximális csoportlétszámának átlépéséről: 

 

„A képviselő-testület 

 

1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat, 

 

2. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdésében foglaltak 

alapján – az intézményvezető kérelme szerint – engedélyezi, hogy az Enyingi 

Szirombontogató Óvoda a 8130 Enying, Vas Gereben utca 1. szám alatti feladat-

ellátási helyén a „Margaréta csoportban”, valamint a 8130 Enying, Rákóczi utca 33. 

szám alatti feladat-ellátási helyén a „Liliom csoportban” és a „Nefelejcs csoportban” 

a maximális csoportlétszámot 20%-kal átlépje. 

 

 

Felelős:  Tolnai Zsuzsanna intézményvezető 

Határidő:  értelemszerű” 

 

Felelős:  Regenyei Katalin elnök 

Határidő:  azonnal 

 



Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság előterjesztései a 2018. augusztus 27-i üléséről 

 

III/2. Önkormányzati bérlakások ellenőrzésének eredménye 

A Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 224/2018. 

(VIII. 27.) határozata a vályogházak ellenőrzésről: 
 

Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az alábbi 

határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra: 

 

„A képviselő-testület  

 

1) megismerte a vályogházak ellenőrzéséről szóló előterjesztést, 

 

2) megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy az önkormányzati rendelet szerinti 

jogkövetkezmények ismertetése mellett az ülést követő 5 munkanapon belül ismételten 

szólítsa fel az érintetteket az elmaradt szolgáltatási díjak és lakbér megfizetésére, a 

bérlemények környezetének gondozására, lakástakarék-pénztári befizetések igazolására, 

 

3) a 2) pont szerinti intézkedések végrehajtásának határidejét a bérlők részére 2018. 

december 31. napjában állapítja meg, 

 

4)  Pómizs Tibor bérlővel - az Enying, dr. Belák Sándor utca 23. szám alatti önkormányzati 

ingatlannal kapcsolatban - megkötött lakásbérleti szerződést 2018. szeptember 30. 

napjával felmondja, mivel bérlő a bérfizetésre megállapított időpontig, illetve azt követően 

a felszólításokban szereplő időpontokig a lakbért és a közüzemi költségeket nem fizette 

meg bérbeadó részére, 

 

5) felhatalmazza a polgármestert a 4) pont szerinti tartalommal elkészített jognyilatkozat 

aláírására, 

 

6)  megbízza a polgármesteri hivatalt új pályázat kiírás közzétételére. 

 

Felelős:  Viplak Tibor polgármester, Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző 

Határidő:  értelemszerű” 

 

Felelős: Gebula Béla Ákos elnök 

Határidő: azonnal  

 

III/3. Intézményi Szervezeti és Működési Szabályzatok 

A Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 226/2018. 

(VIII. 27.) határozata intézmények szervezeti és működési szabályzatairól: 

 

Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az alábbi 

határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 

 

„A képviselő-testület 

 



1. megismerte Enying Város Önkormányzatának Városgondnoksága és a Vas Gereben 

Művelődési Ház és Könyvtár módosított Szervezeti és Működési Szabályzatait, melyeket 

nem hagy jóvá, 

 

2. megbízza az 1. pont szerinti intézményvezetőket, hogy a szervezeti és működési 

szabályzatokat a képviselő-testület 206/2018. (V. 30.) határozatában foglaltak szerint 

ismételten módosítsák a változtatások kiemelésével és ismertessék azt a soron következő 

ülésen. 

 

Felelős: Viplak Tibor polgármester, Nemes Diána és Takács Károly intézményvezetők 

Határidő: 1. pont tekintetében azonnal, 2. pont tekintetében soron következő bizottsági ülés” 
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S Ü R G Ő S S É G I  I D Í T V Á N Y  
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. szeptember 05. napján tartandó soron kívüli (rendkívüli) nyílt ülésére 

 

Tárgy: A Start közmunkaprogram keretein belül előállított termény-juttatás 

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester 

Készítette: Gajdics Katalin munkaügyi ügyintéző 

Iktatószám: 01/______-1/2018. 

 

A KT döntés elfogadásához szükséges többség típusa:   egyszerű/ minősített 

A szavazás módja:        nyílt / titkos 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Ezúton terjesztem megtárgyalásra a t. Képviselők elé a Start közmunkaprogram keretein belül 

előállított termény-juttatásról szóló sürgősségi indítványt. 

A sürgősséggel való tárgyalás oka, hogy a közmunka programban résztvevők a termény-

juttatáshoz mielőbb hozzájussanak. 

1. Előzmények 

Enying Város Önkormányzata 2018. február 27. napján az előző évekhez hasonlóan hatósági 

szerződést kötött a Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatalával. 

A szerződés célja, hogy az önkormányzat a program időtartama alatt a járási hivatal által 

kiközvetített személyekkel közfoglalkoztatási jogviszonyt létesítsen annak érdekében, hogy az 

„Mezőgazdasági” programelem keretein belül terményt állítson elő. A program időtartama alatt 

(2018. március 01.- 2019. február 28.) több fajta termény került előállításra, mint például a 

zöldbab, sütőtök, paprika, paradicsom, vöröshagyma, burgonya stb. 

A hatósági szerződést megelőzően az önkormányzat által benyújtott „mintaprogramra épülő 

tervező adatlap” 3.1 pontjában – mely a szerződés elválaszthatatlan részét képezi – olvasható, 

hogy a megtermelt termény elsődleges céllal a városi bölcsődei konyha zöldségfelhasználásának 

kielégítésére szolgál. Ezt követően lehetőség nyílik a szociálisan rászorulók segítésére, harmad 

sorban pedig a felesleges termény piaci értékesítése. 

Enying Város Önkormányzatának Városgondnokságával történt egyeztetést követően a jelen 

előterjesztésben a program keretében megtermelt burgonyával kapcsolatosan tájékoztatom a 

tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2018. szeptember 04. napjáig 13.000 kg burgonya került 

betakarításra. Tájékoztatom a t. Képviselő-testületet, hogy az Enyingi Városi Bölcsőde az idei 

évben közmunkaprogram keretein belül megtermelt terményből 400 kg-ra tart igényt. 

A Belügyminisztérium a 2017 februárjában kiadott „beszámoló a közfoglalkoztatási programok 

2016. évben lefolytatott hatósági ellenőrzéseiről” tárgyú beszámolójában, az általános 

tapasztalatok nevű pontjában, a jó gyakorlatokhoz sorolja a mezőgazdasági programokban 

előállított termékek közkonyhákon való felhasználását, a többletének pedig a szociális alapon 

történő kiosztását. 

 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról és személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete 

szabályozza a szociális alapon történő ellátás lehetőségeit, azonban e rendelet külön nem 

szabályozza a kérelem nélkül, objektív szempontok szerinti szociális jutatás lehetőségét. 

Mindemellett, mivel a jelen megtermelt termények vonatkozásában nem lenne szerencsés az 

általános szabályok között új szabályozást bevezetni, javaslom, hogy a t. Képviselő-testület egy 

új rendelet keretében szabályozza, hogy milyen feltételekkel nyílik mód a közfoglalkoztatási 
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program keretein belül megtermelt termény szociális juttatására. A rendelet-tervezet társadalmi 

egyeztetésre nem kerül, tekintettel arra, hogy az sürgősségi indítványként kerül a t. Képviselő-

testület elé, így a az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 

18/2012. (VII.2.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés h) pontjának hc) alpontja alapján 

nem kell azt társadalmi egyeztetésre bocsátani. A rendelet szerint a támogatás címzettjei a 

jelenleg az önkormányzatnál közfoglalkoztatási jogviszonyban dolgozó aktív korú személyek. 

 

Pillanatnyilag 53 fő közfoglalkoztatott áll az önkormányzattal jogviszonyban. 

 

Javaslom a t. Képviselő-testületnek, hogy a mai napig bevételezett, és a szerződéses kötelem 

teljesítése után, azaz a bölcsődei konyhának átadott mennyiség után fennmaradó burgonya egy 

része a fent írt rendelet megalkotását, majd annak hatályba lépését követően, kerüljön 

szétosztásra az Enying Város Önkormányzata által közfoglalkoztatási jogviszonyban álló 

személyek között úgy, hogy egy fő közfoglalkoztatott egy zsák burgonyára tegyen szert, 

melynek kiszerelése 30 kg. 

 

Így a kiosztott burgonya mennyisége: 53 fő x 30 kg = 1.590 kg. 

A burgonya önköltsége az intézmény tájékoztatása alapján: 100,- Ft/kg. 

Egy zsák burgonya értéke: 30 kg x 100,- Ft = 3.000,- Ft 

 

A tervezett 53 fő esetén a kiosztásra kerülő burgonya értéke összesen: 3.000,- Ft x 53=  

 159.000,- Ft 

 

A fennmaradó burgonya továbbá piaci értékesítésre bocsátható. 

 

Kérem a t. Képviselő-testületet, az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a rendelet 

megalkotására. 
 

2. Jogszabályi hivatkozások 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 

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

 A települési támogatásról és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 

4/2015. (II.26.) önkormányzati 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:  

 

4. Bizottság javaslata: A Bizottság nem tárgyalta. 

 

5. melléklet 
- rendelet tervezet 

 

Enying, 2018. szeptember 04. 

Tisztelettel: 

Viplak Tibor 

polgármester s. k. 



Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

___/2018. (IX. ___.) önkormányzati rendelete 

a 2018. évben a közfoglalkoztatási programban résztvevő aktív korúak önkormányzati 

támogatásról 

 

 

Enying Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 1. § (2) bekezdésében és a 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § (1) Enying Város Önkormányzata 2018. évben természetbeni szociális támogatásában részesíti 

az önkormányzatnál 2018. szeptember 04. napján közfoglalkoztatási jogviszonyban álló 

személyeket. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti szociális támogatására az (1) bekezdésben említett személyek alanyi 

jogon jogosultak, az iránt kérelmet benyújtani nem szükséges. 

 

(3) Az Önkormányzat a támogatást élelmiszer formájában nyújtja a következők szerint. 

 

(4) Az (1) bekezdésben nevesített személyek, fejenként 30 kilogramm kiszerelésű, a mezőgazdasági 

mintaprogramban megtermelt burgonya csomagra jogosultak. 

 

(5) A jogosultakról az Enyingi Polgármesteri Hivatal kimutatást készít, melyet 2018. szeptember 04. 

napjáig átad Enying Város Önkormányzatának Városgondnoksága (a továbbiakban: 

Városgondnokság) részére. 

 

(6) Az támogatás jogosultak részére történő átadásról Városgondnokság gondoskodik 2018. 

szeptember 30. napjáig. A Városgondnokság az Enyingi Polgármesteri Hivataltól kapott lista 

alapján osztja ki a támogatásként elkészített élelmiszer csomagokat a jogosultak részére. 

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2018. december 31. napján hatályát 

veszti. 

 

 

 

Viplak Tibor Dr. Kóródi-Juhász Zsolt 

polgármester jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve 2018. szeptember „__”-án/én 

 

 

 

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt 

jegyző 



RÉSZLETES INDOKOLÁS  

a jogszabálytervezethez  

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak alapján 

 

1. §-hoz: 

 

A rendelkezés meghatározza a rendelet szerint adandó támogatást, a támogatottak körét, 

annak módját és az eljárási szabályokat. A rendelet tervezet összhangban van a 

mezőgazdasági startprogram keretében megkötött hatósági szerződéssel, mely értelmében a 

programban megtermelt termények egy része szociális támogatásként kerülhet kiosztásra. Az 

Enyingi Városi Bölcsőde élelmiszer alapanyag igénye megoldott, így a termények 

kioszthatók. 

 

2. §-hoz: 

 

Megállapítja a hatályba léptető rendelkezéseket. 



Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján az 

alábbiakról tájékoztatom a tisztelt Képviselő – testületet. 

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai: 

 

1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a tervezetnek nincsen közvetlen 

költségvetési hatása a támogatásul kiosztásra kerülő termények rendelkezésre állnak, 

társadalmi hatását tekintve a közfoglalkoztatásban résztvevők közvetlenül 

részesülhetnek azokból a javakból, amiknek a megtermelésében közreműködtek, 

illetve alacsony jövedelmi viszonyaikra tekintettel jelentős szerepe lehet a 

közfoglalkoztatottak családjának szociális ellátásban. Közvetlen gazdasági hatása 

nincsen. 

2. környezeti, egészségi következménye: nincsen 

3. adminisztratív terheket befolyásoló hatása: kis mértékben növeli a Polgármesteri 

Hivatal és a Városgondnokság adminisztratív terheit 

4. jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: A 

közfoglalkoztatási programban vállalt kötelezettség ésszerű teljesítéséhez 

elengedhetetlen a jogi szabályozás bevezetése 

5. jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: személyi, szervezeti, tárgyi feltételeken nem változtat. 

 

Enying, 2018. szeptember 04. 

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt 

jegyző 






