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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. január 27. napján tartandó rendes ülésére

Tárgy: Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  406/2009.  (XI.  25.)  számú 
döntésének végrehajtása és Enying Város Önkormányzatának Településfejlesztési 
és  Környezetvédelmi  Bizottsága  8/2010.  (I.  14.)  számú  határozatban  foglaltak 
alapján  a  közterület-használat  helyi  szabályozásáról szóló  11/1999.  (V.  10.)  számú 
rendelet, továbbá érintett határozatok módosítása.

Előterjesztő: Mihályfi Gábor aljegyző
Készítette: Mihályfi Gábor aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  406/2009.  (XI.  25.)  számú 
döntésében kérte fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy az államháztartás működési rendjéről 
szóló  jogszabály  szerinti  feladatok  megoldására  tegyen  javaslatot.  A  Kormány  e 
tárgykörben új jogszabályt alkotott (az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 
19.) Korm. rendelet).
A felmerült kérdéseket – elsődlegesen a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatosan – az 
érintett intézmények vezetőivel, pénzügyi területen dolgozó kollégákkal egyeztetve az a 
javaslat  született  meg,  hogy  a  vállalkozási  tevékenységet  és  az  ehhez  kapcsolódó 
feladatokat a Polgármesteri Hivatal vegye át teljes egészében. A szükséges dokumentumok 
átadása-átvétele  megtörtént.  A  fenntartónak  ebben  a  kérdésben  az  alapító  okiratok 
módosítása az elsődleges feladata.
A következő feladat, mely szorosan összefügg a fentiekkel, az eddig nem ÁFA körös díjtételekkel 
kapcsolatos  döntés  meghozatala.  Enying  Város  Önkormányzatának  Településfejlesztési  és 
Környezetvédelmi Bizottsága a 2010. január 14. napján megtartott ülésén – a témában meghozott – 
219/2008. (XII.02.) számú határozatában felkérte a Polgármesteri Hivatalt a fenti önkormányzati 
rendelet, továbbá érintett határozatok módosításának előkészítésére. 

A  rendeletmódosítás-tervezet,  alapító  okiratok  és  érintett  határozatok  módosításáról  szóló 
határozati  javaslatok  elkészültek,  azok  az  előterjesztés  mellékletét  képezik.  Kérem  a  Tisztelt 
Képviselő-testületet  azok elfogadására.

 
Enying, 2010. január 18.

Mihályfi Gábor
      aljegyző



ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK .../2010. (…..) 
számú rendelete

a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 11/1999. (V. 10.) számú rendelete 
módosításáról

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról 

szóló,  többször  módosított  1990.  évi  LXV.  törvény  16.  §.  (1)  bekezdésében  kapott 

felhatalmazás  alapján,  a  közterület-használat  helyi  szabályozásáról  szóló  11/1999.  (V.10.) 

számú rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A R. 19. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6)  A 2010.  február  1.  napjától  indult  eljárásokban  a  3.  sz.  mellékletben  feltüntetett  
közterület-használati díjtételek nettó összegek, azok az ÁFA-t nem tartalmazzák.”

2. §

Ezen rendelet 2010. február 01. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon a 
hatályát veszti.

Enying, 2010. január .

  Tóth Dezső Szörfi István
polgármester     jegyző

Kihirdetve: 
Szörfi István

    jegyző



Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2010. (I. 27.) számú határozata:
Enying Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy határozott,  hogy a  419/2009. 
(XI. 25.) számú és a 420/2009. (XI. 25.) számú határozatát az alábbiakkal egészíti ki: 

… „Az ár bruttó összeg, mely az ÁFA-t tartalmazza.” Felhatalmazza …

Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2010. (I. 27.) számú határozata:
Enying Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy határozott,  hogy a  273/2009. 
(VIII. 26.)számú, a 416/2009. (XI. 25.) számú és a 417/2009. (XI. 25.) számú határozatát az 
alábbiakkal egészíti ki: 

…„A 2010. február 1. napjától indult ügyekben a határozatban feltüntetett díj nettó összeg, 

mely az ÁFA-t nem tartalmazza.” 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester


