
 

 

 

Enying Város Önkormányzatának 

Humán Bizottsága 
8130 Enying, Kossuth u. 26. 

Tel./Fax: 22/372-002 

 

MEGHÍVÓ 

A Humán Bizottság  

2017. május 22-én (hétfőn) 

 

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

ezúton tisztelettel meghívom  

 

 

Nyílt ülés: 

1) 2017/2018-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának 

meghatározása 

2) Jelentés az állami hozzájárulások igénylésének vizsgálatáról az Enyingi 

Szirombontogató Óvodában 

3) Átfogó értékelés Enying város 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatinak ellátásáról 

4) A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi 

események engedélyezéséről és a fizetendő díj mértékéről szóló rendelettervezet 

ismertetése 

5) Tájékoztatás a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közfoglalkoztatási programjaival 

összefüggő önkormányzati szociális tűzifaigénylésről 

 

A napirend fontosságára való tekintettel szíves megjelenésére feltétlenül számítok! 

 

Enying, 2017. május 17. 

 

Tisztelettel: 

 

 

    Regenyei Katalin s.k. 
    a Humán Bizottság elnöke 







HATÁROZATI JAVASLAT 

 

az Enyingi Szirombontogató Óvodában a 2017/2018-as nevelési évben indítható óvodai 

csoportok számáról 

 

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 2017/2018-as nevelési évben 

az Enyingi Szirombontogató Óvodában indítható óvodai csoportok számát 11 csoportban 

állapítja meg. 

 

felelős: Tolnai Zsuzsanna intézményvezető 

határidő: azonnal 



 

 

 

Enying Város Jegyzője 
8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26. 

pmhiv@enying.eu 

06-22-372-002 

ELŐTER J E S ZTÉ S  

 
a Humán Bizottság 2017. május 22. napján és a Képviselő-testület 2017. május 31. napján tartandó 

soron következő ülésére 

 

 

Tárgy: Jelentés az állami hozzájárulások igénylésének vizsgálatáról az Enyingi Szirombontogató 

Óvodában  

Ügyszám: 01/1796-4/2016. 

Előterjesztő:  Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző 

Készítette:  Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző 

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:    egyszerű/minősített  

A szavazás módja:         nyílt/ titkos 

 

Tisztelt Humán Bizottság! 

Képviselő-testület! 

 

A Kató és Társa 2003. Tanácsadó Kft. (a továbbiakban: Belső ellenőr) elvégezte a 2017. évi belső 

ellenőrzési terv alapján „az állami hozzájárulások igénylésének vizsgálatáról az Enyingi 

Szirombontogató Óvodában” tárgyú vizsgálatot. A vizsgálati jelentés részletesen tartalmazza a 

belső ellenőr megállapításait. A vezetői összegzésben a belső ellenőr rögzíti, hogy az Óvoda 2016. 

évi állami hozzájárulásai az intézményi gyermek, pedagógus- és közvetlen segítő létszámnak 

megfelelően kerültek leigénylésre, illetőleg a létszámváltozásnak megfelelően kerültek módosításra. 

A jogszabály által meghatározott alapdokumentumok, igazolások, okmányok a kapott 

tanúsítványok igazolása szerint rendelkezésre állnak. 

A belső ellenőr egy észrevételt tett, miszerint az Óvoda szakmai és költségvetési beszámolója sem 

az Önkormányzat, sem az Intézmény honlapján nem érhető el (utoljára a 2009. évi került 

közzétételre). Az ellenőrzési jelentés tervezetének megérkezését követően a beszámolók közzé 

lettek téve. 

Az előzőekre tekintettel intézkedési terv készítése szükségtelen. 

 

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

határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek. 

 

A határozati javaslat elfogadáshoz egyszerű többséggel elfogadott döntés szükséges. 

 

Jogszabályi hivatkozások: 

 

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

mailto:pmhiv@enying.eu


 

 

 

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 9/2013. (IV.29.) 

önkormányzati rendelet 

 

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

 

Mellékletek: 

 

- határozati javaslatok (HB, KT) 

 

 

Enying, 2017. május 16. 

 

Tisztelettel: 

 

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt s. k. 

jegyző 

  



 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

(HB részére) 

 

belső ellenőrzési jelentés (az állami hozzájárulások igénylésének vizsgálatáról az Enyingi 

Szirombontogató Óvodában) elfogadásáról 

 

A HB az alábbi határozati javaslatot támogatja elfogadásra a képviselő-testület felé: 

 

„A képviselő-testület „az állami hozzájárulások igénylésének vizsgálatáról az Enyingi 

Szirombontogató Óvodában” tárgyú belső ellenőri jelentést elfogadja. 
 

Felelős:  Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző, Tolnai Zsuzsanna intézményvezető 

Határidő:  azonnal” 

 

Felelős: Regenyei Katalin elnök 

Határidő: soron következő testületi ülés 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

(képviselő-testület részére) 

 

belső ellenőrzési jelentés (az állami hozzájárulások igénylésének vizsgálatáról az Enyingi 

Szirombontogató Óvodában) elfogadásáról 

 

A képviselő-testület „az állami hozzájárulások igénylésének vizsgálatáról az Enyingi 

Szirombontogató Óvodában” tárgyú belső ellenőri jelentést elfogadja. 
 

Felelős:  Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző, Tolnai Zsuzsanna intézményvezető 

Határidő:  azonnal 



01/1796-3/2017.























































































































 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

Enying Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2017. május 22. napján, valamint a Képviselő-

testület a 2017. május 31. napján tartandó soron következő nyílt ülésére 

 

Tárgy:  2016. évi átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

Előterjesztő: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző  

Készítette: Némethné Szuntheimer Edina mb. osztályvezető   

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 2016. 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 9/2013. (IV.29.) 

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) Határozati javaslat (HB részére, Képviselő-testület részére) 

 2) Átfogó értékelés 2016 

 

Enying, 2017. május 16. 

Tisztelettel: 

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt s. k. 

jegyző 



 

HATÁROZATI JAVASLAT 

(a Humán Bizottság részére) 

 

 

Enying Város Önkormányzata Humán Bizottságának ......../2017. (V. 22.) határozata a 2016. 

évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelésről  

 

Enying Város Önkormányzatának Humán Bizottsága az alábbi határozatot javasolja a képviselő-

testületnek elfogadásra:  

„Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. megismerte és elfogadja az Enying Város Önkormányzatának 2016. 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 jegyző  

Határidő:1. pont azonnal, 2. pont 15 nap” 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT  

(a Képviselő-testület részére) 

 

 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testülete ......../2017. (V. 31.) határozata a 2016. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelésről  

 

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. megismerte és elfogadja az Enying Város Önkormányzatának 2016. 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 jegyző  

Határidő:1. pont azonnal, 2. pont 15 nap 

 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Á T F O G Ó  É R T É K E L É S   

A  G Y E R M E K J Ó L É T I  É S  G Y E R M E K V É D E L M I   

F E L A D A T O K  E L L Á T Á S Á R Ó L  

 
 

2016. 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  

 
Az országosan tapasztalható népesség fogyás városunkban is tetten érhető. A 2016. január 1-i 

állandó lakosság száma: 6903 fő volt, a 2015. év hasonló időszakában megállapított 6984 fővel 

szemben.   
 

Enying város népességének koreloszlása  a hazai tendenciáknak megfelelően – az időskorúak 

irányába tolódik el.  
 

Korcsoportok Fő 

0-14 évesek 996 

15-17 évesek 191 

18-59 évesek 4045 

60-64 évesek 514 

65 év felettiek 1157 

 
 

 
A 18 évesnél fiatalabbak (kiskorúak) száma a 2016. évi nyilvántartási adatok alapján  1187 fő., 

azaz az összlakossághoz viszonyítva a kiskorúak aránya 17,195 %.  Ebből 0-2 év közötti 197 fő, 

3-5 év közötti 199 fő, 6-13 év közötti 534 fő, míg a 14 és 17 év közöttiek száma 257 fő1.  

                                                 
1
 Forrás: KEK KH személyiadat- és lakcímnyilvántartása alapján készített 2016. évi népesség statisztika 



3. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni 

 ellátások biztosítása 

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 a gyermekek védelméről szóló 

1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 19. § (1) bekezdése alapján  

- a 21/B. §-ban meghatározott ingyenes vagy kedvezményes intézményi 

gyermekétkeztetésnek  

- ha megfelel a 21/C. §-ban foglalt feltételeknek - a szünidei gyermekétkeztetésnek,  

- a 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.  

 

2015. december 31. napján 379 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyermeket tartottunk nyilván. A 2016. év folyamán 348 támogatás iránti kérelem érkezett 

hatóságunkhoz. 20 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, illetve a nagykorú jogosult 

kérelmére 8 fő esetében, hivatalbóli eljárásban pedig 1 fő esetén került sor a ellátás 

megszüntetésére. Gyámhatósági intézkedésre 7 fő kiskorú rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultsága szűnt meg a gyermekek nevelésbe vétele okán. A 2016. 

december 31. napján a jogosultak száma 327 fő volt.  

 

Megnevezés < 6 év 7-14 év 15-18 év 19 > év Összesen:  

Gyermekek 
száma 

104 165 49 9 327 

Ebből tartósan 
beteg 

11 9 0 0 20 

 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített gyermekek száma életkor szerint 

(2016. december 31-én)2 

                                                 
2
 Forrás: 2016. évi OSAP 1206 nyiltvántartási számú  statisztika 



 

Megnevezés 1 gyermekes 2 gyermekes 3 gyermekes 4 v. 5. 
gyerm. 

6 vagy annál 
több gyerm. 

Összesen 

Családok 
száma 

69 60 37 8 1 175 

Ebből 
egyedülálló 

38 13 10 1 1 63 

 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített családok száma a gyermekek száma szerint 

(2016. 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 kész étel, 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. A támogatás összege 2016. évben gyermekenként  5800 Ft volt. 

A támogatásra felhasznált összeg  4.089 E Ft volt az elmúlt évben. Augusztusban 361 fő, 

novemberben pedig 342 fő  részesült Erzsébet-utalványban. A decemberi pótigénylés kapcsán 

további két 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 jogszabály hatálya alá 

tartozik.  A jogosultságot a hivatal évente felülvizsgálja. 2016. évben ebben a támogatási 

formában egyetlen személy sem részesült.  

 

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. A 2016. évben kedvezményes gyermekétkeztetésben részesülők átlagos statisztikai 

létszáma a következő táblázat szerint alakult.4  

                                                 
3
 Forrás: 2016. évi OSAP 1206 nyilvántartási számú  statisztika 



 

 Kedvezményben részesülők száma (fő) 

Térítés mértéke Óvoda Általános Iskola (napközi és menza) 

100 %-os térítési díj 

kedvezménnyel étkezők 
 215 92 

50 %-os térítési díj 

kedvezménnyel étkezők 
0 24 

Az étkezésért teljes 

térítési díjat fizetők  
23 49 

Összesen 238 165  

 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 

 tapasztalatai
5
  

A 2016. év a Központ számára mozgalmasnak nevezhető, mind az esetek számát mind a segítő 

kollégák számát tekintve. Egy nyugdíjba vonuló, két GYES-re menő, egy GYES-ről visszatérő és 

két más munkahelyet kereső kollégánk volt illetve van.  

 

Az új törvényi előírások beépítése volt a legnagyobb feladatunk, a jelzőrendszer tagjai számára 

történő megismertetése, elfogadtatása, annak megfelelő munka megszervezése, elvárása. A 

módszertani útmutatók segítették a központilag kialakított protokollok elsajátítását, 

bevezetését, mindennapos alkalmazását. Az elvárásoknak kisebb nagyobb nehézségek árán 

minden jelzőrendszeri tag igyekszik megfelelni. A rendszeres napi kapcsolat, a folyamatos 

kommunikáció, a segítő attitűd a munkánkban a kliensek és egymás iránt nagyban megkönnyítik a 

közös munkát, és az eredményességet.  

 

A jogszabályok a szankciókat is megszigorították a jelzési kötelezettség elmulasztásával 

kapcsolatban, illetve az esetek zártan kezelésével lehetővé tette a jogalkozó több elhanyagolás 

                                                                                                                                                         
4
 Forrás: Az intézményi élelmezésvezető által szolgáltatott adattábla 

5
 Forrás: Az Enyingi Család – és Gyermekjóléti Központ vezetőjének beszámolója 



és bántalmazásos eset felszínre kerülését. Voltak olyan esetek is amikor nem a jóindulat vezérelte 

a jelzést tevőt, de ezeket az eseteket is ki kell vizsgálnunk.  

 

A lakosság tájékoztatása minden lehetséges fórumon megtörtént, a köztudatba kezd beépülni a 

Központ és a Gyermekjóléti szolgálat közti feladatellátás különbsége. Hosszas folyamat lesz míg a 

korábbi beidegződések oszlanak, és nem a hatósági munkát, intézkedést látják a segítő szándékkal 

felkeresett családok a kollégák munkavégzésében. 

 

Az adományok közvetítése sok család számára egy nélkülözhetetlen lehetőség a mindennapi 

nehézségek áthidalásában. Ruhabörzéink ingyenesek és kialakított rendszerben látogathatóak, 

amit kezdenek megszokni az emberek. Élelmiszer adományt a helyi pékségek nyújtanak napi 

rendszerességgel, elsősorban a gyermekek számára iskolaidőben, péksütemények formájában, 

melynek kiszállítását, csomagolását a Központban végezzük. A Gyermekjóléti Szolgálat a 

gondozott családokhoz is juttat esetenként ezekből az adományokból, idősek, egyedülállók 

részére. 

 

A Szolgálat munkatársai a Központ munkatársaival közösen vettek részt a gyermeknapon, a 

majálison, a városnapon, és szerveztek szabadidős programokat a gyerekeknek, családoknak. A 

Szolgálat munkatársai a családokkal való szorosabb kapcsolattartás kialakítása érdekében 

gyermekprogramokkal kedveskedtek több alkalommal a bölcsődés, óvodás, és az iskolás 

gyermekek számára. Ennek keretében meséket dolgoztak fel a gyermekekkel közösen.  

 

A nyári Erzsébet-tábor keretében két hét alatt  38 főt  táboroztattunk,  elsősorban hátrányos 

helyzetű gyerekeket, illetve olyanokat, akiknek a szülők munkája miatt a napközbeni felügyelete 

nem volt otthon biztosított.   

 

A szünidei gyermekétkeztetések lebonyolításában is tevékenyen részt vett a Szolgálat. Mind a 

szervezés, mind a kivitelezés a feladatunk része volt. Sajnos mindig akadnak olyan szülők, akik az 

ingyen kapott támogatás iránt nem éreznek felelősséget, nem jelzik amennyiben nem kívánják 

adott napon igénybe venni a szolgáltatást, étkezést, így sok étel megmarad, kidobásra kerül, 

holott, ha lemondaná nem kellene megrendelni, vagy megkaphatná az adott napon más aki 

örömmel elfogyasztaná helyette. Ezen esetek elkerülésén dolgozunk, igyekszünk tudatosítani az 

állami újraelosztás rendszerét bennük és a hatékonyabb információ átadáson, a tudatos fogyasztás 

kialakításán dolgozunk.  

 

Az elmúlt év májusában került bevezetésre a pszichológusi szolgáltatás. Kezdetben nem 

találtunk pszichológust a feladatra, majd az igények folyamatos érkezése okán muszáj volt 4 

pszichológust is alkalmaznunk, mivel csak megbízás alapján tudtak feladatellátást vállalni, napi pár 

órában. Az év végén összegezve láthattuk, hogy a Szolgálat, illetve a jelzőrendszer milyen sok 

esetet küldött tanácsadásra. Láthattuk az eredményeket, ami megerősíti azt, hogy a továbbiakban is 

fontos, hogy a Központ ellássa az esetek kezelését Enying területén. Azok az esetek ugyanis, 

akik ellátásra kerültek, nem jutottak el a védelembe vételig, időben, hatékonyan tudtuk kezelni a 

problémát a jelző, a családsegítő, a család és esetenként egyéb segítő szakemberek bevonásával. A 

Központ közel 50 család számára szolgáltatott a járás területéről.  



Sajnálatos módon a központnak nincs megfelelő helyisége az pszichológusi tanácsadások, 

családterápiák, és a mediáció lefolytatására, és a kijelölt nyitvaálló helyiségek egyike sem felel 

meg erre a célra, így a Vas Gereben Óvoda egyik helyiségében, irodájában folytatódnak a 

találkozások a családokkal, az óvodavezető felajánlásával. Segítségét ezúton is köszönjük. 

  

Enyingen a pszichológiai szolgáltatás keretében ellátott összesen (alapellátás és a Központban 

védelem alatt álló esetek) 19 fő, akik egyenként/családdal kb. 7 alkalommal találkoztak a 

pszichológusokkal. Járási szinten ellátásban volt 50 család. Ez 7 hónap adata, mivel nem tudtunk 

korábban szolgáltatást biztosítani. Családterápiára 5 alkalommal  12 fő részvételével került sor. 

 

A kapcsolatügyelet biztosítása is a Központ feladata. Itt is nagy hiányosságok vannak, mivel 

szintén nincs erre alkalmas helyiségünk, így szükségmegoldásokat vagyunk kénytelenek 

alkalmazni. Hol a Művelődési házban, hol a Szolgálat épületében, máskor a Központ épületének 

egy kis irodájában tudunk helyet biztosítani a családoknak. Ezek az irodák, helyiségek 

egyáltalán nem alkalmasak a személyes, családi jellegű beszélgetésekre, bizalmas szülő-gyermek 

kapcsolat létesítésére, de még a szakember-ügyfél megbeszélésekre sem. Vannak olyan irodák, 

ahol nem tudjuk megakadályozni, hogy kicsörögjön a telefon, amit fel kell venni, és a 

kapcsolattartás alatt ügyet kell intézni, vagy ne zavarná meg a beszélgetést egy átvonuló kolléga 

vagy csak a családra nyit valaki illetéktelen, stb. A jogszabályi változásoknak köszönhetően egyre 

több esetben fogja a bíróság és a gyámhivatal ezt a kapcsolattartási formát választani, és ezért 

fontos lenne minél előbb megfelelő megoldást találni.  

 

Jogi segítségnyújtást csak néhány esetben kértek a Szolgálat részéről, amit ingyen meg tudtunk 

oldani, ügyvéd közreműködésével, vagy a központ dolgozóinak utánjárása által.  

 

Állandó készenléti telefonszolgálat van rendszeresítve, annak érdekében, ha valamilyen eset 

kapcsán azonnali információra, tanácsadásra, segítségnyújtásra van szükség.  

 

Prevenciós foglakozások a szolgálatnál:  

A gyermekekkel való szorosabb kapcsolat kialakítására, bizalom erősítésére :"Mese, mese 

mátka" foglakozás sorozat. A Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskolában, a Batthyány Fülöp 

Gimnázium és Általnos Iskolában, 4. osztályosok számára és az Enyingi Városi Bölcsődében 

bábozás, diavetítés és mesélés a gyerekeknek.  

 

"Értékes vagy" foglalkozások szintén a 4. osztályosok számára: a hátrányos megkülönböztetés 

megelőzésére, a nagyobb önértékelés kialakítására, élménypedagógiai módszerekkel segítve az 

osztályon belüli társas kapcsolatok működését.   

 

Közösségfejlesztés 12 alkalom - bölcsőde, óvoda, iskola, rendezvények (majális, gyermeknap, 

szemétszedés) 

4 hetes Nyári napközis Erzsébet-tábor - 38 gyermek részvételével. Heti 20 gyermek 

foglalkoztatásából 2 hetet az intézmény dolgozói vezettek le, nagy megelégedésére a családoknak, 

gyerekeknek.  

 

 



 

Az alapellátásban részesülők száma 

 

2016. évben Enying településen 56 család 79 gyermekét gondozta a Szolgálat. Elsődlegesen 

hozott probléma a családi, kapcsolati konfliktus.  

 

A gyermekek veszélyeztetettségének okai 

 

Veszélyeztetett kiskorúak: 

Okok érintett gyermekek 

száma a 

veszélyeztetettség fő oka 

szerint 

veszélyeztetettsé

g halmozott 

okok 

Nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma 79 - 

Környezeti okok miatt veszélyeztetettség 48 80 

Nevelési probléma 6 11 

Szülők, család életvitele (szenvedélybetegségek, 

antiszociális viselkedés) 

6 13 

Családi konfliktus 3 3 

Szülők betegsége 4 4 

Gyermek családon belüli bántalmazása   

 fizikai 2 2 

 lelki   

 szexuális   

Gyermek elhanyagolás   

 fizikai  7 12 

 lelki   

Egyéb személyek, rokonok általi veszélyeztetés   

Iskolai kirekesztés, erőszak   

Kortárs csoport negatív hatása 4 9 

Elégtelen lakáskörülmények 13 19 

Kilakoltatás veszélye 3 7 

Munkanélküliség   

Magatartási főcsoport összesen 27 28 

gyermekintézménybe való beilleszkedési 

nehézség 

2 3 

aszociális/ antiszociális viselkedés   

drogfogyasztás   

alkoholfogyasztás   

játékszenvedély   

csavargás   

tankötelezettség elmulasztása (50 óra és egyéb) 25 25 

 



Egészségi főcsoport összesen   

tartós betegség   

fogyatékosság   

magatartás- vagy tanulási zavar   

Anyagi főcsoport összesen 4 4 

Családok száma 70  

Központ felé továbbított esetek 4  

Központ felé hatósági intézkedésre javasolt 

esetek 

2  

veszélyeztetettként nyilvántartott kiskorúak 

száma tárgy év dec. 31-én  

48  

 

 

  A bántalmazott kiskorúak száma Az elhanyagolt 

kiskorúak száma 

  fizikai lelki szexuális fizikai lelki 

Családon 

belüli  

szülő által 2 3  36 2 

 testvér által      

 egyéb rokon, 

hozzátartozó által 

3  1   

 összesen 5 3 1 36 2 

  ebből 

lány 

   24 2 

Családon 

kívül 

gyermek által     

 felnőtt által    

 intézmény munkatárs 

által 

   

 összesen 

 

- - - 

  ebből 

lány 

 

   

 

 

Válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása 

 

A gyermekjóléti szolgálatnak a védőnői szolgálat jelzi az eseteket, a válsághelyzetben lévő 

várandós anyákról. Ilyen az elmúlt évben  3 eseti ellátás volt. Tudatos fogamzásgátlás 

programot szervezett a Gyermekjóléti Szolgálat a Védőnői Szolgálattal közösen, a sok abortuszra 

jelentkezés, a nem kívánt terhességek megszaporodása miatt. A Batthyány Fülöp Gimnázium és 

Általános Iskolába továbbításra kerültek promóciós anyagok a Közép-Dunántúli Területi 

Védőnői Szolgálat jóvoltából, és a szeresdmagad.hu budapesti cég közreműködésével.   



A Szolgálat munkatársai nővédelmi tanácsadást végeztek a védőnőkkel közösen eseti 

ellátásokban. Tájékoztatás, információ nyújtás, tanácsadás volt az esetükben az együttműködésre 

motíválás a védőnői szolgálattal.   

 

A családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása 

 

A Gyermekjóléti Szolgálat családsegítői a Központ esetmenedzsereivel közösen látták el a 

feladatokat, gondozási terv alapján. A szülőknek a szolgálat főként  tanácsadásban, ügyintézésben 

segített. Az esetmenedzserek az életviteli tanácsadásban és az anyagiak, munkahelyek 

rendezésében működtek közre, továbbá tartották a kapcsolatot a gyermekekkel, az őket gondozó 

intézményekkel, nevelőszülőkkel, TEGYESZ-el.  

 

A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai 

 

Enying településen  

 Védőnői szolgálat, 

körzetek  

0-6 évesig 

kisko

rú 

váran

dós 

anya 

Bölcső

de 
Óvoda Tinódi 

L. ÁI.  
Battyhán

y F. ÁI.  
Rendőrsé

g 
Család- és 

Gyermekjólét

i szolgálat 

Gyermekjólét

i Központ 

Enyingi 

ellátottai  

 I. II. III.       478  

ellátott 
9  

utógondozott  

 
ellátott 

gyermekek 

száma 

1

3

0 

159 162 2 30 238 171 371  88 15  

nevelésbe vett 

fokozott 

gondozást 

igényel 

1

9 
2 15       10  

védelembe 

vétel miatt 

gondozott  

28 

védelembe 

vett 

bántalmazás

ról jelzett 
1  1   1  2 7 

családi 

veszeked

és 

  

HH     7 27 2 30    
HHH      8 3 18    
Gyvk      70 36 120    
Jelzést tett 7 10 8   5  87 21   

 

Iskolákból érkezett jelzés 87 db. Védőnői jelzést 28 esetben kaptunk. Rendőrség 21 esetben 

jelezte kiskorú veszélyeztetését. Óvodától 5 esetben kaptunk jelzést. Egészségügyi 

szolgáltatótól (házi gyermek orvostól, szakorvostól (FINTI), nőgyógyásztól) 3 jelzés érkezett, 

szülői elhanyagolás, bántalmazás, terhesség miatt. Lakossági bejelentés írásban érkezett 16 

esetben. Önkormányzati tisztségviselők is éltek bejelentéssel, a szülők alkoholizáló életmódjára 

hívták fel a figyelmet, illetve a családok számára ajánlották az alapellátás szolgáltatásait vagy a 

központ által nyújtott szolgáltatásokat (pszichológus, jogi segítségnyújtás). A jelzések minden 

esetben a protokollban előírtak szerint kivizsgálásra kerültek. A jelzést tevőnek a viszontválaszt 

minden esetben megküldtük.  

 



A Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal, a Járási Gyámhivatallal és a Megyei Kormányhivatal 

Gyámügyi Osztályával, a Pártfogó Felügyelői Szolgálattal,  a járási családsegítő kollégákkal,  a  

jelzőrendszer tagjaival a járás településein is szoros szakmai kapcsolatokat tudtunk kialakítani. 

Munkánk során erősítve egymást, szakmailag alátámasztva javaslataikat, döntéseiket a családok 

jólétének elősegítésében a gyermekek veszélyeztetésének a megelőzésére, vagy a már kialakult 

veszélyeztető körülmények megszüntetésére.  

 

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 2016. évi mutatószámai az alábbiak szerint alakultak: 
 

 működő bölcsőde        1 

 férőhelyek száma         30 

 2016. évi nyitvatartási napok száma      228 

 teljesített gondozási napok száma /jelenlétek/    5506 

 teljesített  élelmezési napok száma      5506 
ebből:                                                                    
-100% normatív kedvezményben részesülő, ezért ingyenesen étkezők száma  
  (3996/230= 17,37 fő)      17,37 fő 
-normatív kedvezményben nem részesülők száma 
 (1458/230= 6,33 fő)       6 fő 

- kihasználtság a beíratott gyermekek számához viszonyítva  80.04% 

 

5. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi 

 területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, 

 továbbá a gyermekjóléti szolgáltató tevékenységet végzők 

 működését engedélyező hatóság ellenőrzésének tapasztalatai  

 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal ellenőrzése során kisebb hiányosságokat állapított meg az 

Enyingi Család és Gyermekjóléti Központ működésével kapcsolatban, melyek korrigálásra 

kerültek, így a vizsgálatot lezárták.  Annak tudatában, hogy a Központ végleges helyének 



kialakításával kapcsolatban pályázat elbírálása van folyamatban, a tárgyi feltételek, 

hiányosságait nem boncolgatták az ellenőrzés során, remélve, hogy a pályázatnak 

köszönhetően sikerül megfelelő intézményi helyiséget kialakítani a Központ és a Szolgálat 

számára.  

 

6. Jövőre  vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. 

 előírásai alapján 

 Az éves célkitűzések 
 

Cél, hogy a törvényi előírásoknak eleget tudjunk tenni a munkavégzésünk során, betartva a 

határidőket, és megfelelő szakmai segítséget tudjunk nyújtani a hozzánk fordulóknak, a jelzés 

kapcsán felkeresett családoknak. A beszámolók alapján cél, hogy még nagyobb segítséget tudjunk 

nyújtani a gyermekek elhanyagolásának megelőzésében-higiénés problémák kapcsán, 

tetvesség, rühesség kezelésében való közreműködéssel.  

 
A munkanélküliség hatalmas probléma a településen (1000-700 fő között van évente), ennek 

érdekében a család- és gyermekjóléti szolgálathoz érkezőket továbbra is támogatjuk önéletrajz 

írásokban, állásinterjúkra való felkészülésben, munkahely keresésben. (Fiatalok körében a 

munkanélküliség szintén súlyos probléma. A 30 év alatti munkanélküliek száma 120 fő körül 

mozog. Ez érinti a kisgyermekes családokat is. Az anyagi nehézséggel küzdőket a szociális 

támogatások hozzáférésének a tájékoztatásával segítjük. Nagyobb lakossági tájékoztatással, 

több információnyújtással, magasabb lehet az eddig nem jelentkező rászorulók aránya.  

 
A gyermekek magaviseletében a válások, családi konfliktusok negatív hatása is megmutatkozik. 

Ezen az esetmenedzser, a mediáció, és a pszichológusok által nyújtott tanácsadások, 

családterápiák tudnak nagy változást elérni. Ezen szolgáltatások biztosítására anyagi forrásokat a 

képviselő testület tud nyújtani. Ha nincs forrásunk, le kell állítani a szolgáltatást, amit a vélhetően 

a Fejér megyei Kormányhivatal kifogásolni fog, mivel a kötelező feladatellátásnak nem tudunk 

eleget tenni. Az idei évre biztosított keret elfogyott, így kérjük a képviselő testületet újabb 

forrás biztosítására.   

 
Az igazolatlan iskolai hiányzások 10 óra utáni jelzései alig érkeznek meg az oktatási 

intézményektől, ennek érdekében tájékoztató levelet küldtünk az általános iskoláknak és 

középiskoláknak az elmúlt év folyamán két alkalommal is. Sajnos nem sok eredménnyel járt, 

továbbra is elmulasztják a törvényben előírt kötelezettségüket teljesíteni.  Kevés kivétellel nem 

látjuk az iskolák erőfeszítéseit, a szülő – intézmény kapcsolatában. A szorosabb kapcsolat 

kialakítása az iskolák és a családsegítők között, illetve a védelembe vételkor nagyobb 

szerepvállalásban lehetne lépéseket tenni az iskola és a család viszonyának erősítésére.  

 

 A településre vonatkozó célok elérése és a jelzőrendszeri működés hatékonyságának 

javítása érdekében tervezett lépések 

 

Az elhanyagolást jelző esetekben a gondozási tervekben a családsegítők a napirend kialakítására, 

feladatok, felelősök kijelölésére fektetik a hangsúlyt. A megfelelő életvezetési tanácsadással, a 



nagyobb igényesség kialakításával, védelembe vétel alatt több beiktatott, a családdal egyeztetett és 

nem egyeztetett ellenőrzéssel, a következetes együttműködéssel, lehet eredményeket elérni, 

amennyiben minden résztvevő a maga területének szempontjait, elvárásait közvetíti a 

család felé. A családok önkéntes együttműködésének a hiányában, annak jelzésével a védelembe 

vételre teszünk javaslatot, ahol már kötelezik a magatartási szabályok betartására, követendő 

feladatok elvégzésére a családot. Ne féljünk ezeket a lépéseket megtenni.  

 

A lakosság tájékoztatására nagyobb hangsúlyt fektethetünk, plakátolással, lakossági 

fórumokkal, tájékoztató napok beiktatásával. Erre szeretnénk lehetőségeket találni a 

településen.  

 

A gyermekek halmozottan jelentkező problémáira speciális szakképesítéssel rendelkező 

szakemberek kellenének, akár főállású pszichológus, aki a magatartási problémákkal, a 

tankötelezettség problémáival, vagy a családi kapcsolatok, működési zavarok kezelésével is tudna 

foglalkozni. Szükséges lenne folyamatos prevenciós jellegű csoportok alakítására, célzottan a 

közösségeknek,  az intézményeknek. Ehhez a képviselő testület részéről egy fő tanácsadó 

státusz létesítése lenne indokolt.  

 

Pályázatot nyújtottunk be iskolai szociális munkára, de eddig nem érkezett válasz a pályázatról. 

Ide szintén megfelelő végzettségű dolgozó szükséges, - ez csak a pályázat idejére lesz biztosított 

számunkra, amennyiben megnyerjük.  

 

 

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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E L Ő T E R J E S Z T É S  
a Humán Bizottság 2017. május 22. napján tartandó soron következő(rendes) nyílt ülésére 

 

Tárgy: A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események 

engedélyezéséről és a fizetendő díj mértékéről 

Előterjesztő: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző 

Készítette: Dr. Komáromi Eszter aljegyző 

Iktatószám: 01/1351-3/2017 

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:    egyszerű / minősített 

A szavazás módja:         nyílt/ titkos 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Ezúton ismertetem az új anyakönyvi tárgyú rendelet beterjesztésének indokát a tisztelt Bizottsággal 

és kérem annak megtárgyalását. 

 

1. Előzmények 
 

A képviselő-testület 2014. június 25. napi ülésén döntött a hivatali helyiségen, valamint a hivatali 

munkaidőn kívüli anyakönyvi események engedélyezéséről és a fizetendő díj mértékéről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotásáról, mely 10/2014. (VI. 26.) számmal 2014. július 1. napjával 

lépett hatályba. Tekintettel arra, hogy az eltelt időszakban az országgyűlés 8 alkalommal 

módosította az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényt, szükségessé vált a rendelet 

felülvizsgálata. Mivel a módosítás a bevezető rész rendelkezését is érintené, így jogtechnikailag új 
rendelet megalkotása vált szükségessé, ugyanis a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. § 

(2) bekezdése kimondja,nem lehet módosítani a jogszabály megjelölését, a rendelet bevezető részét, 

a hatályba lépett jogszabályi rendelkezés hatálybaléptető rendelkezését, valamint jogszabállyal - a 

fordítási hiba kivételével - a jogszabályban kihirdetett nemzetközi szerződés, a nemzetközi 

szerződéshez fűzött fenntartás, kifogás és nyilatkozat szövegét. 

 

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 55. § (5) bekezdése kimondja, 

hogy önkormányzati rendelet bevezető részének a megszövegezésekor az önkormányzat 

feladatköreként az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés megfelelő pontját, a helyi önkormányzatokról 

szóló törvénynek a feladatkört megállapító rendelkezését vagy más törvénynek a feladatkört 

megállapító rendelkezését kell feltüntetni. 

 

A Képviselő-testület által 2014 évben megfogalmazott elvárásoknak megfelelően, szinte változatlan 

tartalommal készült el az új rendelettervezet, így ennek megfelelően a díjtételek sem módosultak: 

- anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolításának díja: 10.000,- Ft, 

- anyakönyvi esemény hivatali munkaidőn kívül történő lebonyolításának díja: 5.000,- Ft, 

- anyakönyvvezető díja hivatali munkaidőn kívül történő eseménynél: 6.000,- Ft 

- közreműködő személy díja hivatali munkaidőn kívül történő eseménynél: 4.000,- Ft. 

 

Kérem, hogy a tisztelt Bizottság szíveskedjen javasolni a Képviselő-testület részére az előterjesztés 

mellékletét képező rendelettervezet megalkotását. 

 

 

2. Jogszabályi hivatkozások 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 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 

 

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

 

4. melléklet: 

- határozati javaslat, 

- rendelet tervezet 

- részletes indokolás 

- hatásvizsgálat 

- 10/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 

 

 

Enying, 2017. május 17. 

 

Tisztelettel: 

 

 

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt 

jegyző s.k. 

  



 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Enying Város Önkormányzata Humán Bizottságának ___/2017. (V. 22.) határozata a 

házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése során fizetendő díjakról és egyes 

eljárási szabályokról szóló rendelettervezetről: 

 

 

A Bizottság megismerte a határozat melléklete szerinti, a házasságkötés és a bejegyzett élettársi 

kapcsolat létesítése során fizetendő díjakról és egyes eljárási szabályokról szóló rendelettervezetet 

és javasolja Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének e rendelet megalkotását. 

 

Felelős: Regenyei Katalin elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

  



RENDELETTERVEZET 

 

 

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

___/2017. (VI. ____.)  

önkormányzati rendelete 

a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése során fizetendő díjakról és egyes 

eljárási szabályokról 

 

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 

törvény 96. § a)-b) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

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

 

 

1. § E rendelet alkalmazásában 

 

a) hivatali helyiség: Enying Város Önkormányzata által biztosított, az anyakönyvi esemény 

lebonyolítására alkalmas helyiség (8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26. szám alatti tanácsterem), 

 

b) hivatali munkaidő: hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön 7:30-16:00 óráig, pénteken 7:30-13:30 

óráig tartó időtartam, kivéve, ha jogszabály a naptár szerinti munkarendtől eltérő munkarendet 

állapít meg, 

 

c) alapszolgáltatás: az anyakönyvvezető által a hivatali helyiségben hivatali munkaidőn belül az 

anyakönyvi esemény térítésmentes lebonyolítása. 

 

d) többletszolgáltatás: az anyakönyvvezető által a hivatalos helyiségben, hivatali munkaidőn kívül 

vagy a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül tartott anyakönyvi esemény térítés ellenében 

történő lebonyolítása, 

 

e) anyakönyvi esemény: házasság megkötése, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése. 

 

2. § Anyakönyvi esemény – az At. 27. § (2) bekezdésében felsorolt munkaszüneti napok kivételével 

– hivatali munkaidőn kívül hétfőtől csütörtökig naponta 16:00-19:00 óráig, pénteki napon 13:30 

órától 19:00 óráig, szombati napon 9:00-19:00 óráig terjedő időszakban tartható. 

 

3. § Hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha az 

engedély kiadása előtt az eljáró anyakönyvvezető meggyőződött a megjelölt helyszín anyakönyvi 

esemény anyakönyvi lebonyolítására való alkalmasságáról. 

 

4. § A hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események engedélyezését 

az anyakönyvi esemény engedélyezésére irányuló kérelemmel egyidejűleg e rendelet 1. vagy 2. 

melléklete szerinti nyomtatványon kell a jegyzőhöz benyújtani, aki arról az At. 18. § (2)-(5) 

bekezdésében meghatározott szabályok szerint dönt. 

 

5. § A jegyző a házasság hivatali helyiségen kívüli megkötését, illetve bejegyzett élettársi kapcsolat 

hivatali helyiségen kívüli megtartását kizárólag abban az esetben engedélyezi, ha a kérelmezők – az 

erre irányuló szándék iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg - az At. 18.§ (3) bekezdésében vagy 

a 32.§ (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesítését vállalják. 

 

6.§ (1) A házasság megkötése, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése térítésmentes, ha a 

szertartásra a hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben kerül sor.  

(2) Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása esetén - az (4) bekezdésben foglalt 

kivétellel – Enying Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) részére fizetendő díj 

mértéke alkalmanként bruttó 10 000 Ft, azaz tízezer forint. 



(3) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívül történő lebonyolításáért 

az önkormányzat részére fizetendő díj mértéke bruttó 5 000 Ft, azaz ötezer forint. 

(4) A kérelmezők valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapotának fennállása esetén 

az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli, illetve hivatali munkaidőn túl történő megtartása 

díjmentes. 

 

7. § (1) A 6. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott díjat Enying Város Önkormányzata 

házipénztárába kell befizetni és az erről szóló igazolást az anyakönyvvezetőnek az anyakönyvi 

eseményt megelőző, legkésőbb 5. napon be kell mutatni, aki az erről készített fénymásolatot az 

anyakönyvi alapirathoz csatolja. Az anyakönyvi esemény elmaradása esetén a befizetett díjat 

kérelmező részére az anyakönyvvezető feljegyzése alapján az önkormányzat készpénzben 

visszafizeti.  

(2) A kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat a kérelmező részére 5 munkanapon belül vissza 

kell fizetni. 

 

8. § (1) Hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseménynél közreműködő anyakönyvvezetőt 

– kivéve a 6.§ (4) bekezdésében szabályozott esetet – az At. 19. § (2) bekezdése alapján anyakönyvi 

eseményenként bruttó 6 000 Ft, azaz hatezer forint illeti meg. 

 (2) Az (1) bekezdésben foglalt díjazás kifizetéséről a jegyző, havonta utólag gondoskodik. 

 

9.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet szabályait a hatályba lépésének napjától a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni 

kell. 

(3) Hatályát veszti Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hivatali helyiségen, 

valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események engedélyezéséről és a fizetendő díj 

mértékéről szóló 10/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete. 

 

 

Viplak Tibor          Dr. Kóródi-Juhász Zsolt 

 polgármester                         jegyző 

 

 

 

Záradék:  

A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése 2017. május 23-30. napjáig az Enyingi Polgármesteri 

Hivatal honlapján megtörtént. 

 

Ellene bejelentés, észrevétel érkezett / nem érkezett. 

 

 

Enying, 2017. május ……… 

 

 

Kihirdetve: 2017. június …… 

        

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt 

jegyző 

  



1. melléklet a _____/2017. (VI. ____.) önkormányzati rendelethez 

 

 

KÉRELEM 

 

Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívül történő 

engedélyezésének kérelme 

 

 

Alulírottak kérjük házasságkötés hivatali helyiségen kívüli / hivatali munkaidőn túl történő 

engedélyezését. 

 

Név: .............................................................................................................................................. 

 

Lakcím: ........................................................................................................................................ 

 

Kézbesítési cím: ........................................................................................................................... 

 

 

Név: .............................................................................................................................................. 

 

Lakcím: ........................................................................................................................................ 

 

Kézbesítési cím: ........................................................................................................................... 

 

 

A hivatalon kívüli helyszín: Enying, ............................................................................................ 

 

Anyakönyvi esemény időpontja (év, hó, nap, óra): …………………………………………….. 

 

Tudomásul vettük, hogy engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a 

házasságkötésnek hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha 

a) a tanúk és - ha szükséges - a tolmács jelenlétét biztosítják, 

b)gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról, és 

c)a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő körülmények 

bekövetkezte esetére a házasságkötésre alkalmas helyiséget jelölnek meg. 

 

A helyiség megjelölése: Enying, ……………………………………………………………….. 

 

 

Enying, …….......év ……………................hónap …......nap 

 

 

 

 

 …………………………………  ……………………………………. 

aláírás      aláírás 

 

 

 

Az engedély kibocsátását javaslom/nem javaslom. 

 

 

.................................................... 

közreműködő anyakönyvvezető 



2. melléklet a _____/2017. (VI. ____.) önkormányzati rendelethez 

 

 

KÉRELEM 

 

Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívül történő 

engedélyezésének kérelme 

 

 

Alulírottak kérjük bejegyezett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli / hivatali munkaidőn túl 

történő létesítésének engedélyezését. 

 

Név: .............................................................................................................................................. 

 

Lakcím: ........................................................................................................................................ 

 

Kézbesítési cím: ........................................................................................................................... 

 

 

Név: .............................................................................................................................................. 

 

Lakcím: ........................................................................................................................................ 

 

Kézbesítési cím: ........................................................................................................................... 

 

 

A hivatalon kívüli helyszín: Enying, ............................................................................................ 

 

Anyakönyvi esemény időpontja (év, hó, nap, óra): …………………………………………….. 

 

Tudomásul vettük, hogy engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a 

bejegyezett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha 

a) a tanúk és - ha szükséges - a tolmács jelenlétét biztosítják, 

b)gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról, és 

c)a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő körülmények 

bekövetkezte esetére a házasságkötésre alkalmas helyiséget jelölnek meg. 

 

A helyiség megjelölése: Enying, ……………………………………………………………….. 

 

 

Enying, …….......év ……………................hónap …......nap 

 

 

 

 

 …………………………………  ……………………………………. 

aláírás      aláírás 

 

 

 

Az engedély kibocsátását javaslom/nem javaslom. 

 

 

.................................................... 

közreműködő anyakönyvvezető 



A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 

18. §-a szerinti 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

 

1. §-hoz 

 

Értelmező rendelkezéseket tartalmazza. 

 

2. §-hoz 

 

A rendelkezés megállapítja mi minősül hivatali munkaidőn kívüli időszaknak, illetve utal arra, hogy 

mely napokon nem lehet az At. alapján anyakönyvi eseményt lebonyolítani. 

 

3. §-hoz 

 

A rendelkezés megállapítja a hivatali helyiségen kívüli helyszín engedélyezésének minimum 

követelményeit. 

 

4. §-hoz 

 

A rendelkezés megállapítja a kérelem benyújtásának szabályait. 

 

5. §-hoz 

 

A rendelkezés utal a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény At. szerinti engedélyezésének 

feltételeire. 

 

6. §-hoz 

 

A rendelkezés megállapítja az anyakönyvi esemény szolgáltatásaiért fizetendő díj mértékét. 

 

7. §-hoz 

 

A rendelkezés meghatározza a szolgáltatásért fizetendő díj be- és visszafizetésének szabályait. 

 

8. §-hoz 

 

A rendelkezés megállapítja az anyakönyvvezetőnek járó díjazás mértékét és kifizetésének szabályait. 

 

9. §-hoz 

 

A rendelkezés tartalmazza a hatályba léptető rendelkezéseket. 

 

 

 Enying, 2017. május 17. 

 

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt 

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. Társadalmi hatások: a rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen társadalmi hatása nincs, 

mivel az a hatályos rendelet szabályaival megegyezik.  

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások: a rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen gazdasági, 

költségvetési hatása minimális az anyakönyvi eseménnyel kapcsolatos befolyt bevételek kapcsán. 

 

3. Környezeti, egészségügyi követelmények: a rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen 

környezeti hatása nincs. 

 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a rendeletben foglaltak végrehajtásának 

adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 

 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: A rendelet megalkotását az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben foglalt 

rendeletalkotási kötelezettség teszi szükségessé.  A jogalkotás elmaradásának várható 

következménye törvényességi felhívás. 

 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek: a tervezet 

elfogadása az eddigi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt 

nem igényel. 

 

 

















 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

Enying Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2017. május 22. napján, valamint a Képviselő-

testület 2017. május 31. napján tartandó soron következő nyílt ülésére 

 

Tárgy: Tájékoztatás a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közfoglalkoztatási programjaival 

összefüggő önkormányzati szociális tűzifa igénylésről 

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester 

Készítette: Némethné Szuntheimer Edina mb. osztályvezető  

Iktatási szám: 01/2556-3/2017.  

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 megismerésre és döntésre az 

önkormányzatok számára elérhető – országos közfoglalkoztatási program során kitermelt – szociális 

tűzifa igényléssel kapcsolatos tájékoztatást. 

1. Előzmények 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal 2017. április 25. napján a Nemzeti Jogszabálytár Törvényességi 

Felügyelei Írásbeli Kapcsolattartási Rendszerén keresztül a csatolt mellékletben található 

dokumentum megküldésével tájékoztatta a települési önkormányzatokat a Magyar Közút Nonprofit 

Zrt. (továbbiakban: Közútkezelő) országos közfoglalkoztatási programjával összefüggésben 

kitermelt faanyagok igénylésének lehetőségéről. A program keretében a mezőgazdasági 

földterületek és az állami fenntartású közutak közötti területen fekvő állami tulajdonban lévő 

területek tisztántartása valósul meg. A program során kitermelt faanyagot a Közútkezelő a 

telephelyein összegyűjti, deponálja, majd átadja az MNV Zrt. engedélyével rendelkező 

önkormányzatok részére szociális hasznosításra. 

 

A Közútkezelő honlapján, az üzemmérnökségek területén rendelkezésre álló faanyag csomagokra 

lehet az önkormányzatoknak jelentkezni. Mivel az elbírálásnál az igények érkezési sorrendjét 

veszik figyelembe - a Városgondnoksággal történt egyeztetés után - az előzetes igénylés a 

Közútkezelő felé megtörtént, mely az önkormányzat által rendelt faanyag csomagot 2017. 

május 12. napján érkezett levelével vissza is igazolta. 

 

A faanyag ingyenes átadása érdekében az önkormányzat képviselő-testületének - a Közútkezelő 

által kiadott igazolásnak megfelelő tartalmú – határozatot kell hoznia. Az MNV Zrt. igazgatósági 

döntést hoz az igénylés beérkezését követő 30 napon belül a faanyag ingyenes átadásáról. Az MNV 

Zrt. döntésének birtokában az önkormányzat 30 napon belül intézkedhet a faanyag saját költségen 

történő elszállításáról. Az elszállítandó faanyagról az üzemmérnökség szállítólevelet állít ki. 

 

Fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását, valamint a határozati javaslat elfogadását. 

 

2. Jogszabályi hivatkozások 

 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 

 Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 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:  A 

faanyag elszállításának költségét az önkormányzatnak kell állnia, mely a Városgondnokság 

dologi kiadásaink terhére biztosítható. 

4. Határozati javaslatok, rendelettervezet 

 Mellékletben csatolva 

 

5. Melléklet 

 1) Tájékoztató önkormányzatok részére 

 2) A Közútkezelő igazolása 

 3) Határozati javaslatok 

 

 

Enying, 2017. május 16. 

 

Tisztelettel: 

Viplak Tibor s. k. 

polgármester 

 



HATÁROZATI JAVASLAT  

(a Humán Bizottság részére) 

 

 

Enying Város Önkormányzata Humán Bizottságának ......../2017. (V. 22.) határozata szociális 

tűzifa igénylésről 

 

Enying Város Önkormányzatának Humán Bizottsága az alábbi határozatot javasolja a képviselő-

testületnek elfogadásra:  

 

1. Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 

törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél 

kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő alább felsorolt ingóságok 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

Megnevezése Mennyisége Egységára Értéke összesen: 

64/2017. Székesfehérvár-Puhafa  

(tuskó- és korhadt puhafa)  

48,426 m3 4500,-Ft 217.917,-Ft 

66/2017 Székesfehérvár-Puhafa 

(tuskó- és korhadt puhafa) 

80.00 m3 4500,-Ft 360.000,-Ft 

 

2. Az ingóságokat az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8/a. pontjában meghatározott szociális feladatainak 

ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a legrászorultabb felnőtt és gyermek lakosok 

szociális helyzetének javítása érdekében, szociális tűzifaként történő felhasználás céljára 

kívánja felhasználni. 

 

3. Enying Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 

megtérítését. 

 

4. Az igényelt ingóság nem áll védettség alatt.  

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes 

jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 

Felelős: Viplak Tibor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT  

(a Képviselő-testület részére) 

 

 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testülete ......../2017. (V. 31.) határozata szociális 

tűzifa igénylésről: 

 

 

1. Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 

törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél 

kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő alább felsorolt ingóságok 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

Megnevezése Mennyisége Egységára Értéke összesen: 

64/2017. Székesfehérvár-Puhafa  

(tuskó- és korhadt puhafa)  

48,426 m3 4500,-Ft 217.917,-Ft 

66/2017 Székesfehérvár-Puhafa 

(tuskó- és korhadt puhafa) 

80.00 m3 4500,-Ft 360.000,-Ft 

 

2. Az ingóságokat az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8/a. pontjában meghatározott szociális feladatainak 

ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a legrászorultabb felnőtt és gyermek lakosok 

szociális helyzetének javítása érdekében, szociális tűzifaként történő felhasználás céljára 

kívánja felhasználni. 

 

3. Enying Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 

megtérítését. 

 

4. Az igényelt ingóság nem áll védettség alatt.  

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes 

jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 

Felelős: Viplak Tibor polgármester 

Határidő: azonnal 
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Tisztelt Enying V6ros Onkormfnyzatal

A Magyar Kozut Nonprofit Zrt. tgazolja, hogy az Onok 6ltal mell6kletk6nt csatolt

elektronikus 1ev61 form5j6ban ig6nyelt szoci6lis tizifa az ig6nyelt mennyis6gben 6s

min6s6gben rendelkez6siinkre 611, s alapfeladataink ell6t6sShoz nem sziiks6ges.

Az Onok 6ltal rendelt csomag adatai:

- 6412017 Sz6kesfeh6rvir-Puhafa 48,426m3 Ert6ke: nett6 217.9L7,,- Ft

- 6612017 Sz6kesfeh6rvfr-Puhafa 80 m3 llrt6ke: nett6 360.000,- Ft

Ezen tgazol6s birtok6ban a Ieitlsmentes tulajdonba ad6s folyamatfut a Magyat Nemzeti

vagyonkez elo 2rt.-n6l (tovSbbiakban: MNV 2rt.) kezdem6nyezhetik

A t6rit6smentes tulajdonba ad6sr6l s2616 tSj6koztat6 az MNV hrt. honlapj6n, a www.mnv.hu

oldalon, az ,,INGATLANOK', meni.ipontban, azo1 beliil az ,,ELJARASI

D OKUMENTUMOK" almenii pontban talSlhat6.

Ezen igazol6s egyben a vagyonke zelo Magyar Koz'6t Nonprofit Ztt. elozeles hozzhjilrulilsa az

ig6nyelt ing6s6gokra vonatkoz 6an avagyonkezel6si szerzod6s6nek a megsziintet6s6hez.

K6relmiik pozitiv elbir6l6sa eset6n, a szeruodes megkot6se ut6n van lehetos6giik az iglnyelt

famennyis6 g sajdt ktiltsdgen tort6no elszilllitSstir,a.

Budapest, 2017. mSjus 08.
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