
ELŐTERJESZTÉS 
Enying Város Önkormányzata Humán Bizottságának 

2017. január 16. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére 

 

 

Tárgy: Önkormányzati intézmények ellenőrzése során tett megállapítások ismertetése 

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester 

Készítette: Dr. Komáromi Eszter aljegyző                                 

Iktatószám: 01/258-1/2016 

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:   egyszerű / minősített 

A szavazás módja:        nyílt / titkos 

 

Tisztelt Humán Bizottság! 

Ezúton terjesztem a tisztelt Bizottság elé az Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ, a Vas 

Gereben Művelődési Ház és Könyvtár könyvtár intézményegysége, valamint a Védőnői 

Szolgálat helyszíni ellenőrzései során tett megállapításokat megtárgyalásra. 

 

1. Előzmények 

Az Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ ellenőrzésére 2016. december 14-én került sor, 

melynek keretében mind a központ, mind a szolgálat vizsgálat tárgyát képezte. 

Az ellenőrzések során tett megállapítások eredményeként elmondható, hogy az intézmény az 

előírásoknak megfelelően működik, ami azért is különösen pozitív, mivel jogelőd nélkül 

alakult tavaly év elején. A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) 

ellenőrei az alábbi főbb megállapításokat tették: 

1. Szolgálat 

- szükséges az intézmény továbbképzési tervének kiegészítése, tartási, öröklési, 

életjáradéki szerződéskötésről nyilatkozat készítése, 

- munkaruha biztosítása kötelező a munkavállaló részére.
1
 

 

2. Központ: 

- a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást végzők számára biztosítani kell a 

személyes biztonságát szolgáló eszközöket, különösen külterületi munka esetén.
2
 A 

jegyzőkönyv értelmében a központ munkavállalói kizárólag saját telefonjukat 

használják védőeszközként. 

 

Az ellenőrzés legfőbb megállapítása, hogy a szakképesítési arányszám nem megfelelő, mivel 

a szolgálat két családsegítője, valamint a központ egy esetmenedzsere szakképzetlen. 

 

 

A Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár könyvtár intézményegységének szakértői 

vizsgálatát 2016. október 28-án végezte el az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

Könyvtári Intézete. A végleges adatlapot december 16-án kapta kézhez a fenntartó, melyben a 

szakértő a könyvtár működését példaértékűnek és igazán kiválónak értékelte, azonban az 

épület könyvtári célra való megfelelése a legrosszabb minősítést kapta.  

                                                 
1 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 3. § (6) bekezdése: A munkáltató a 

személyes gondoskodás körébe tartozó feladatokat ellátó személyek részére - a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 79. §-ának (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint - munkaruhát biztosít. 

 

2 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 7. § c) pontja 



 A vizsgálat az alábbi hiányosságokat tárta fel: 

- szükséges az Alapító Okirat módosítása, 

- indokolt a szervezeti és működési szabályzat kiegészítése, a könyvtárhasználati 

szabályzat módosítása, 

- könyvtárvezető munkaköri leírása nem felel meg a jogszabálynak. 

 

Enying Város Önkormányzat Védőnői Szolgálatának helyszíni ellenőrzéseit a Fejér Megyei 

Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztálya végezte el 

2016. szeptember 13-án, 21-én, november 3-án. A szakfelügyelet mindhárom védőnői 

körzetben megállapította, hogy a védőnők munkájukat a jogszabályokban előírtak szerint 

végzik, intézkedésre okot adó hiányosság nem merült fel, viszont megállapítást nyert, hogy a 

védőnői tanácsadó alapfelszerelése hiányos, nem rendelkezik látásélesség vizsgáló táblával, 

kötszerekkel, ideiglenesen internet hozzáféréssel. A 2016. december 21-i utóellenőrzés 

időpontjára az önkormányzat a feltárt hiányosságokat maradéktalanul pótolta, az ellenőrzés 

további megállapítást nem tett. 

 

A helyszíni ellenőrzések alapján összességében megállapítható, hogy a vizsgált intézmények a 

jogszabályokban előírtak szerint működnek, kisebb hiányosságok feltárására került sor. 

  

Kérem a tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt határozati javaslatokat elfogadni 

szíveskedjenek. 

 

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 

 az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 

 a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 120/2014. (IV. 8.) 

kormányrendelet 

 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok 

hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) kormányrendelet 

 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. 

(IV. 30.) NM rendelet  

 A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013. 

(IV.29.) önkormányzati rendelet 

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

4. mellékletek: 

- határozati javaslatok, 

- védőnői tanácsadó helyszíni ellenőrzéseinek (3) és utóellenőrzésének jegyzőkönyve 

- könyvtár helyszíni vizsgálat adatlapja 

- ECsGyK központ és szolgálatának ellenőrzéséről készült jegyzőkönyvek 

 

Enying, 2017. január 10. 

Tisztelettel: 

Viplak Tibor 

polgármester s. k. 



HATÁROZATI JAVASLAT I. 

 

Enying Város Önkormányzata Humán Bizottságának .../2017. (I. 16.) határozata az 

Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ helyszíni ellenőrzés eredményéről: 

 

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

 

„A képviselő-testület 
 

1. megismerte és tudomásul vette a Fejér Megyei Kormányhivatal Enying Város 

Önkormányzata fenntartásában álló Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ által 

nyújtott család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ 

szolgáltatások hatósági ellenőrzésről készült FE/06/01154-2/2016. ügyszámú 

jegyzőkönyvében foglaltakat, 

 

2. a jegyzőkönyvben feltárt hiányosságok pótlására az intézményvezetőt bízza meg azzal, 

hogy a megtett intézkedésekről beszámol a képviselő-testület soron következő ülésén. 

 

Felelős: Szabóné Öcsi Mónika intézményvezető 

Határidő: értelemszerű” 
 

Felelős: Regenyei Katalin elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II. 

 

Enying Város Önkormányzata Humán Bizottságának .../2017. (I. 16.) határozata a Vas 

Gereben Művelődési Ház és Könyvtár könyvtár intézményegységének helyszíni 

ellenőrzéséről: 

 

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

 

„A képviselő-testület 
 

1. megismerte és tudomásul vette az Emberi Erőforrások Minisztériuma Könyvtári 

Intézetének Enying Város Önkormányzata fenntartásában álló Vas Gereben 

Művelődési Ház és Könyvtár könyvtár intézményegysége helyszíni vizsgálatáról 

készült adatlapjában foglaltakat, 

 

2. a jegyzőkönyvben feltárt hiányosságok pótlására az alábbiakat rendeli el azzal, hogy a 

megtett intézkedésekről a felelősök a képviselő-testület soron következő ülésén 

beszámolnak: 

a) megbízza a jegyzőt az alapító okirat módosításának elkészítésére, 

b) megbízza az intézményvezetőt a szervezeti és működési szabályzat, valamint a 

munkaköri leírás jogszabály szerinti módosítására, 

c) megbízza a szervezeti egység vezetőjét a könyvtárhasználati szabályzat 

módosítására. 

 

Felelős: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző, Nemes Diána intézményvezető, Rideg Lászlóné 

intézményvezető-helyettes 

Határidő: értelemszerű” 
 

Felelős: Regenyei Katalin elnök 

Határidő: azonnal 



 

HATÁROZATI JAVASLAT III. 

 

 

Enying Város Önkormányzata Humán Bizottságának .../2017. (I. 16.) határozata Enying 

Város Önkormányzat Védőnői Szolgálatának helyszíni ellenőrzésiről: 

 

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

 

„A képviselő-testület megismerte és tudomásul vette a Fejér Megyei Kormányhivatal 

Székesfehérvári Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályának Enying Város Önkormányzat 

Védőnői Szolgálata helyszíni ellenőrzéseiről és utóellenőrzéséről készült jegyzőkönyveiben 

foglaltakat. 

 

 

Felelős: Viplak Tibor polgármester 

Határidő: azonnal” 
 

Felelős: Regenyei Katalin elnök 

Határidő: azonnal 

 



























































































































































































E L Ő T E R J E S Z T É S 

Enying Város Önkormányzata Humán Bizottságának 

2017. január 16. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére 

 

 

Tárgy: 2017. évi munkaterv ismertetése 

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester 

Iktatószám: 01/164-2/2017 

Készítette: Dr. Komáromi Eszter aljegyző                     

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:    egyszerű / minősített  

A szavazás módja:         nyílt/ titkos 

 

Tisztelt Bizottság! 

Ezúton terjesztem a tisztelt Humán Bizottság elé a Képviselő-testület 2017. évi munkatervét 

megtárgyalásra. 

 

1. Előzmények 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §-a értelmében a 

képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott számú, de 

évente legalább hat ülést tart. 

 

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

önkormányzati rendeletének (továbbiakban: SzMSz) 16. § (2)-(3) bekezdése az alábbiak szerint 

rendelkezik: 

 

16. § (2) A képviselő-testület adott évi rendes üléseinek konkrét számát és időpontját a képviselő-

testület által határozattal elfogadott éves munkaterv tartalmazza. 

 (3) A munkatervet minden év január 31-éig a polgármester terjeszti elő, melyet a beérkezett 

javaslatok alapján a jegyző – a gazdasági programot és a munkaprogramot figyelembe véve – állít 

össze. 

  

Fenti jogszabályi kötelezettségre tekintettel elkészült a 2017. évi munkaterv tervezete, kérem a 

tisztelt Bizottságot az előterjesztés véleményezésére. 

 

2. Jogszabályi hivatkozások 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

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

önkormányzati rendelet 

 

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

4. melléklet 

 2017. évi munkaterv 

 

Enying, 2017. január 9. 

Tisztelettel: 

Viplak Tibor 

polgármester s. k. 



 

 

Határozati javaslat  

 

Enying Város Önkormányzata Humán Bizottságának …/2017. (I. 16.) határozata a 2017. évi 

munkatervről: 

 

A Humán Bizottság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra: 

„A Képviselő-testület 

1. a jelen határozat mellékletét képező munkatervet megismerte és azt jóváhagyja, 

2.  felkéri a jegyzőt, hogy a munkaterv alapján gondoskodjon az ülések előkészítéséről. 

Felelős:  Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző 

Határidő:  folyamatos” 

 

Felelős: Regenyei Katalin elnök 

Határidő: azonnal 
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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 2017. évre vonatkozó munkaterve 

 

 
A képviselő-testület szükség szerinti, de jelen munkatervben meghatározottakban foglalt 

üléseket tart. Az ülések tekintetében annak összehívásáról a polgármester, az ülések 

előkészítéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Január hónap: 

 

Testületi ülés időpontja: 2017. január 25. 

 

Napirend: 

 

1. Tájékoztatás egyes önkormányzati intézményeknél végzett hatósági ellenőrzésekről 

2. 2017. évi munkaterv ismertetése 

3. Polgármester tavaly évi igénybe vett szabadságának, illetve tárgyévi szabadságolási 

ütemtervének jóváhagyása 

4. Hozzájárulás DBRHÖT 2016. évi működési költségeihez 

5. Köztartozásmentes adózói adatbázisról szóló tájékoztatás 

6. Tájékoztatás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről 

7. 2017. évi fejlesztési tervek 

8. 2017. évi közfoglalkoztatás tervei 

9. Beszámoló a 2016. évi közfoglalkoztatásról 

10. Polgármester által kötött szerződések jóváhagyása 

11. Polgármester 2017. évi cafetéria szabályzata 

12. Nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata 

13. Nemzeti Ovi-Foci pályázat 

14. Közvilágítási lámpatestek áthelyezése 

15. Tulajdonosi hozzájárulás megadása önkormányzati út helyreállításához 

16. Kabókai buszmegálló kérdése 

17. Hidak felülvizsgálata 

18. Döntés zártkerti ingatlan belterületbe vonásáról 

19. ASP pályázattal kapcsolatos döntések 

20. Közterületek használatának rendjéről szóló rendeletmódosítás 

21. Az Enyingi Járási Hivatal KEOP pályázat elszámolásának ismertetése 

22. Tájékoztatás a VKT műszaki átadás-átvételéről 

 

 

Február hónap: 

 

Rendkívüli testületi ülésen 2017. február 15. napjáig 2017. évi költségvetés elfogadása és 

döntés a támogatási kérelmekről, környezetvédelmi alapról. 

 

Testületi ülés időpontja: 2017. február 22. 

 

Napirend: 

 

1. Teljesítménykövetelmények meghatározása 

2. Polgármester által kötött szerződések jóváhagyása 

3. Egészségügyi alapellátásról szóló rendelet felülvizsgálata 
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4. Mikrokörzeti Társulás költségvetésének ismertetése 

5. Dereguláció 

 

 

Március hónap: 

 

Testületi ülés időpontja: 2017. március 29. 

 

Napirend: 

 

1. Polgármester által kötött szerződések jóváhagyása 

2. „Óvd a világot” rajzpályázat 

3. 2017. évi közbeszerzési terv 

4. 2017. évi intézményi térítési díjak felülvizsgálata 

5. Nem közművel összegyűjtött szennyvíz elszámolása 

6. Tájékoztatás Településsoros Jegyzékről 

7. Önkormányzati bérlakás bérlői kérelmének újratárgyalása 

 

 

Április hónap: 

 

Testületi ülés időpontja: 2017. április 26. 

 

Napirend: 

 

1. Enyingi Rendőrőrs beszámolója a 2016. évi tevékenységéről 

2. Polgármester által kötött szerződések jóváhagyása 

3. Tűzoltóság beszámolója a 2016. évi tevékenységéről 

4. I. negyedéves szállítói tartozások ismertetése 

5. Fenntartói közlemény vagy hirdetmény óvodai beiratkozás időpontjáról 

 

 

Május hónap: 

 

Testületi ülés időpontja: 2017. május 31. 

 

Napirend: 

 

1. Az önkormányzat 2016. évi zárszámadása 

2. 2016/2017-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása 

3. Polgármester által kötött szerződések jóváhagyása 

4. Átfogó értékelés Enying város 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról 

5. Szociális intézményben folyó szakmai munka értékelése 

6. Éves összesített belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása 

7. Vagyonkimutatás a vagyonállapotról 
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Június hónap: 

 

Testületi ülés időpontja: 2017. június 28. 

 

Napirend: 

 

1. Kitüntetési javaslat a Semmelweis-napra és az augusztus 20-i nemzeti ünnepre 

2. Polgármester által kötött szerződések jóváhagyása 

3. Tájékoztatás a 2016. évben ellátott egészségügyi feladatok pénzügyi elszámolásáról 

4. Önköltségszámítások 

5. Intézményi beszámolók a 2016. évről 

6. Mikrokörzeti Társulás zárszámadásának ismertetése 

 

 

Július hónap: ülésszünet 

 

Augusztus hónap: 

 

Testületi ülés időpontja: 2017. augusztus 30. 

 

Napirend: 

 

1. Polgármester által kötött szerződések jóváhagyása 

2. Negyedévenkénti költségvetési rendeletmódosítás 

3. II. negyedévi szállítói tartozások ismertetése 

4. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

 

 

Szeptember hónap: 

 

Testületi ülés időpontja: 2017. szeptember 27. 

 

Napirend: 

 

1. Polgármester által kötött szerződések jóváhagyása 

2. Hírmondó hirdetési díjának felülvizsgálata 

3. Lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról 

 

 

Október hónap: 

 

Testületi ülés időpontja: 2017. október 25. 

 

Napirend: 

 

1. Polgármester által kötött szerződések jóváhagyása 

2. Beszámoló az adóztatásról 

3. Döntés 2018. évi illetménykiegészítés mértékéről 

4. Negyedévenkénti költségvetési rendeletmódosítás 

5. Döntés Bursa Hungarica pályázaton történő részvételről 

6. Bérleti díjak, bérbe adható ingatlanok felülvizsgálata 

7. Értékesítésre kijelölt ingatlanok felülvizsgálata 
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November hónap: 

 

Testületi ülés időpontja: 2017. november 29. 

 

Napirend: 

 

1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről 

2. Polgármester által kötött szerződések jóváhagyása 

3. 2018. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása 

4. Helyi önkormányzat költségvetési, költségvetés teljesítési és szakmai 

tevékenységének bemutatása 

5. Iskolai körzethatárok véleményezése 

6. Szállítói tartozások ismertetése a III. negyedévről 

 

 

 

December hónap: 

 

Testületi ülés időpontja: 2017. december 20. 

 

Napirend: 

 

1. Közmeghallgatás 

2. Önkormányzati képviselők beszámolója a lakossággal történő kapcsolattartásról 

3. Polgármester beszámolója a 2017. évben elvégzett feladatokról 

4. Polgármester által kötött szerződések jóváhagyása 

5. Bizottságok beszámolói átruházott hatáskörben hozott döntéseikről, tárgyévi 

működésükről 

6. Beszámoló a Társulás tárgyévi működéséről 

7. Jegyzői koncepció a 2018. évi költségvetés tervezéséhez 

8. Közbeszerzési terv módosítása 

9. Tájékoztatás a költségvetés egyensúlyi helyzetéről 







ELŐTERJESZTÉS 

Enying Város Önkormányzat Humán Bizottságának 

2017. január 16-i soron következő (rendes) nyílt ülésére 

 

Tárgy: Polgármester foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos munkáltatói döntések 

Előterjesztő: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző 

Készítette: Dr. Komáromi Eszter aljegyző 

Iktatószám: 01/___-1/2016. 

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:    egyszerű/minősített 

A szavazás módja:        nyílt/titkos 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Ezúton ismertetem a tisztelt Bizottság Polgármester úr tavalyi év során igénybe vett szabadságát, 

illetve az idei évi szabadságának ütemezési tervét. 

 

 

1. Előzmények: 
 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban Kttv.) tartalmazza a 

főállású polgármester vonatkozásában a szabadsággal, a végkielégítéssel, a fegyelmi és kártérítési 

felelősséggel, a jutalom megállapításával kapcsolatos szabályokat, a tisztség megszűnését követő 

munkakör átadásának eljárását, valamint a Kttv. azon további szakaszainak tételes felsorolását, 

amelyeket megfelelően alkalmazni kell a szolgálati viszonya vonatkozásában. 

 

A Kttv. 225/J. §-a értelmében a képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával, 

fegyelmi és kártérítési felelősségének megállapításával kapcsolatos hatáskörét nem ruházhatja át. 

Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint a jegyző kezeli a polgármester személyi anyagát, továbbá 

ellátja a foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos ügyviteli feladatokat. 

 

 Az előzőekre tekintettel a polgármester szabadságütemezésének jóváhagyásához, illetve előző évi 

igénybe vett szabadság mértékének megállapításához a testület döntése szükséges, tekintettel arra, 

hogy a munkáltatói jogokat a képviselő-testület gyakorolja. 

 

A Kttv. 225/C. §-a az alábbiakat tartalmazza: 

„(1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap 

pótszabadságra jogosult.  

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a 

polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően 

kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-

testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően 

csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt 

nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe. 

(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a 

polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a 

tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. 

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 

31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.” 

 

 



Polgármester úr tárgyévi szabadsága 41 nap. A Kttv. 104. § (5) bekezdése értelmében a tárgyévben 

ki nem adott szabadságot a következő évben járó szabadság mértékéhez hozzá kell számítani. A 

2016. évről áthozott szabadság mértéke 4 nap, ennek megfelelően a polgármester idén összesen 45 

nap szabadsággal rendelkezik, melyet a mellékelt ütemterv szerint szeretne igénybe venni.  

A 104. § (1) bekezdése szerint a szabadságot esedékességének évében kell kiadni, azonban a (2) 

bekezdés a) pontja szerint a munkáltatói jogkör gyakorlója szolgálati érdek esetén a szabadságot a 

tárgyévet követő év január 31-ig, kivételesen fontos szolgálati érdek esetén legkésőbb március 31-ig 

adja ki, ha az esedékesség éve eltelt. 

 

Tájékoztatom a tisztelt Képviselőket, hogy a 2015. évben igénybe nem vett szabadsággal a jogosult 

már nem rendelkezhet, azt a Kttv. 107. § (2) bekezdése szerint a jogviszony megszűnésekor meg 

kell váltani. 

 

Az előzőek alapján kérem a tisztelt Bizottságot a határozati javaslatok elfogadására. 

 

2. Jogszabályi hivatkozások: 

 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 

- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

 

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

önkormányzati rendelet 

 

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

 

4. Melléklet:  
- határozati javaslatok 

- szabadság kimutatás a 2016. évről 

- 2017. évi szabadság kiadásának ütemterve 

 

 

Enying, 2017. január 13. 

 

 

     Tisztelettel:  

 

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt 

jegyző s. k. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HATÁROZATI JAVASLAT I. 

 

 

Enying Város Önkormányzata Humán Bizottságának  ___/2017. (I. 16.) határozata a 

polgármester 2016. évi igénybe vett szabadágáról: 

Enying Város Önkormányzat Humán Bizottsága az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-

testület elé:  

„A Képviselő-testület megállapítja, hogy Viplak Tibor polgármester 2016. évi időarányos 

szabadsága a határozat 1. melléklete szerinti szabadság-nyilvántartás szerint került kiadásra. 

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

határidő: azonnal” 

 

 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT II. 

 

 

Enying Város Önkormányzata Humán Bizottságának  ___/2017. (I. 16.) határozata a 

polgármester tárgyévi (2017. évi) szabadág ütemtervéről: 

Enying Város Önkormányzat Humán Bizottsága az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-

testület elé:  

 

„A Képviselő-testület 

 

1. megállapítja, hogy Viplak Tibor polgármester 2017. évben igénybe vehető szabadsága 45 

nap, 

 

2. a polgármester 2017. évre járó szabadságának ütemezését jelen határozat mellékelte szerint 

jóváhagyja. 

 

 

felelős: Viplak Tibor polgármester 

határidő: értelemszerű” 

 

 

 

 







 

E l ő t e r j e s z t é s 
 

Enying Város Önkormányzata Humán Bizottságának 

2017. január 16. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére 

 

Tárgy:  Pályázat kiírása a Tübingeni Egyetem Nemzetközi Nyári Kurzusán való részvételre 

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester 

Készítette: Némethné Szuntheimer Edina mb. osztályvezető 

 

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:    egyszerű / minősített 

A szavazás módja:         nyílt/ titkos 

 

Tisztelt Bizottság! 

Ezúton terjesztem a tisztelt Bizottság elé Carola Walternek a Tübingeni Egyetem Nemzetközi Nyári 

Kurzusával kapcsolatos megkeresését. 

1. Előzmények 

A testvérvárosi együttműködés keretében német testvérvárosunk, Bad Urach az előző évek 

hagyományainak megfelelően ismét felajánlott egy ösztöndíjat a Tübingeni Egyetem Nemzetközi 

Nyári Kurzusán való részvételre. A pályázónak be kell töltenie a 18. életévét és legalább középfokú 

német nyelvismerettel kell rendelkeznie. A Polgármesteri Hivatal elkészítette a pályázati felhívás 

tervezetét, mely az előterjesztés mellékletében megtalálható. 

  

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

önkormányzati rendelet 1. melléklet II. pont 3. c) alpontja értelmében külföldi és belföldi 

tanulmányi ösztöndíjban való részesítés a Humán Bizottság döntési jogkörébe tartozik. 

Kérem a tisztelt Bizottságot, hogy szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni. 
 

2. Jogszabályi hivatkozások 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

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

önkormányzati rendelet 

 

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

 

4. Határozati javaslatok, rendelettervezet 

Mellékletben csatolva. 

5. melléklet 

- Határozati javaslat  

- Pályázati kiírás 

- Carola Walter levele és annak fordítása 

 

Enying, 2017. január 11. 

 

Tisztelettel:  

 

    

         Viplak Tibor s.k. 

          polgármester   

        



 
 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 

Enying Város Önkormányzata Humán Bizottságának __/2017. (I. 16.) határozata a Tübingeni 

Egyetem nemzetközi nyári kurzusán történő részvételre vonatkozó pályázati felhívásról: 

 

 

Enying Város Önkormányzat Humán Bizottsága 

 

1. úgy határozott, hogy a Tübingeni Egyetem nemzetközi nyári kurzusán történő részvételre - a 

melléklet szerinti formában és tartalommal - pályázatot ír ki, 

2. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a pályázati felhívást a város honlapján és a helyben 

szokásos egyéb módon tegye közzé.  

 

Felelős:  Regenyei Katalin bizottsági elnök/Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző  

Határidő:  azonnal 

 
 

 

 



 

 

 

Enying Város Önkormányzatának 

Humán Bizottsága 
8130 Enying, Kossuth u. 26. 

Tel./Fax: 22/372-002 

pmhiv@enying.eu 

 

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

 

Enying Város Önkormányzatának Humán Bizottsága pályázatot hirdet 

a Tübingeni Egyetem (Universität Tübingen)  

nemzetközi nyári kurzusán történő részvételre 

 

A kurzus időtartama: 

 2017. augusztus 1. - 2017. augusztus 26. 

 

Pályázati feltételek: 

 18. életévét betöltött 

 enyingi lakcímmel rendelkező 

 középszintű német nyelvismerettel rendelkező 

 érettségizett (legalább jó minősítéssel)  

 jelenleg felsőfokú tanulmányokat folytató hallgató 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok: 

 fényképpel ellátott önéletrajz 

 képesítéseket, végzettséget igazoló bizonyítványok másolata 

 

Pályázat benyújtásának határideje:  

 2017. március 16. 

A pályázat benyújtásának módja:  

 postai úton, az Enyingi Polgármesteri Hivatal részére címezve (8130 

Enying, Kossuth Lajos utca 26.)  

 elektronikus úton a pmhiv@enying.eu email címre 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 

 2017. március 20. 

 A pályázók közül Enying Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 1 

főt választ ki.  



Nemzetközi Nyári Kurzus a Tübingeni Egyetemen 

 

Igen tisztelt Viplak Polgármester Úr, kedves Tibor! 

A testvérvárosi együttműködésünk keretében évek óta felajánlunk egy ösztöndíjat a Tübingeni 

Egyetemen.  

A következő évben is így szeretnénk tenni. A pályázónak be kell tölteni a 18. életévét. A további 

feltételeket a csatolt dokumentum tartalmazza.  

A fényképpel ellátott, kitöltött jelentkezési lapokat legkésőbb 2017. március 30. napjáig a városi 

címemre visszaküldeni szíveskedjenek.  

Áldott karácsonyi ünnepeket kívánok neked, családodnak és minden hivatali dolgozónak és sok 

szerencsét az új évben.  

 

    Baráti üdvözlettel: Carola Walter 
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Enyingi Városi Bölcsőde 

8130 Enying, Vas Gereben u. 8. 

Tel.: 22/372-063 

E-mail: enyingbolcsi@gmail.com 

Tárgy: A bölcsőde 2017. évi nyári nyitvatartási rendjének szabályozása 

Címzett: 

Enying Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Enying, Kossuth L. u. 26. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a Gyvt. 43.§ (4) bekezdés értelmében deklaráltan a fenntartó 

hagyja jóvá. 

A bölcsőde évközben – a nyári szünet kivételével – folyamatosan ellátja a gyermekeket. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a nyári zárást az alábbiak szerint engedélyezze: 

2017. július hó 03.-től 2017. július hó 31.-ig. 

 

 

 

 

Enying, 2017. január 16. 

 

 

                                                                                                          Tisztelettel : Tóth Judit 

intézményvezető 



 

 

 

Enying Város Önkormányzatának 

Humán Bizottsága 
8130 Enying, Kossuth u. 26. 

Tel./Fax: 22/372-002 

 

MEGHÍVÓ 

A Humán Bizottság  

2017. január 16-án (hétfőn) 

 

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

ezúton tisztelettel meghívom  

 

Nyílt ülés: 

1) Önkormányzati intézmények ellenőrzése során tett megállapítások ismertetése 

2) 2017. évi munkaterv 

3) Polgármester foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos döntések 

4) Nemzetközi Nyári Akadémia, a Tübingeni Egyetemen pályázati felhívása 

 

   

A napirend fontosságára való tekintettel szíves megjelenésére feltétlenül számítok! 

 

Enying, 2017. január 13. 

 

Tisztelettel: 

 

 

    Regenyei Katalin s.k. 
    a Humán Bizottság elnöke 


