
 

 

 

Enying Város Önkormányzatának 

Humán Bizottsága 
8130 Enying, Kossuth u. 26. 

Tel./Fax: 22/372-002 

 

MEGHÍVÓ 

A Humán Bizottság  

2018. február 19-én (hétfőn) 

 

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

melyre ezúton tisztelettel meghívom  

 

Zárt ülés: 

 1) Munkaügyi perrel kapcsolatos egyezségi ajánlat (Szabóné Öcsi Mónika 

felperes) 

 

Nyílt ülés: 

 

1) Városi könyvtár 2017. évi szakmai beszámolója és 2018. évi szakmai 

munkaterve (a teljes anyag 2018.02.16. napján kerül kiküldésre) 

2) Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása (a teljes anyag 

2018.02.16. napján kerül kiküldésre) 

3) A 2018. évi köztisztviselői teljesítmény-követelmények főbb céljai 

meghatározásának jóváhagyása  

4) Védőnői méhnyak-szűrés feltételeinek biztosítása 

5) Óvodai beíratást megelőző hirdetmény 

6) Rajzpályázat kiírása 

 

A napirend fontosságára való tekintettel szíves megjelenésére feltétlenül számítok! 

 

 

Enying, 2018. február 16. 

 

Tisztelettel: 

 

    Regenyei Katalin s. k. 
   a Humán Bizottság elnöke 



E L Ő T E R J E S Z T É S 

Enying Város Önkormányzata Humán Bizottságának 

2018. február 19. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére 

és 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. február 19. napján tartandó soron kívüli (rendkívüli) nyílt ülésére 

 

Tárgy: Városi könyvtár 2017. évi szakmai beszámolója és 2018. évi szakmai munkaterve 

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester 

Iktatószám: 01/704-2/2018 

Készítette: Dr. Komáromi Eszter aljegyző                     

A HB döntés elfogadásához szükséges többség típusa:   egyszerű / minősített  

A KT döntés elfogadásához szükséges többség típusa:   egyszerű / minősített  

A szavazások módja:        nyílt/ titkos 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Ezúton terjesztem a tisztelt Képviselők elé elfogadásra a Városi Könyvtár 2017. évben végzett te-

vékenységéről szóló szakmai beszámolóját és 2018. évi szakmai munkatervét. 

 

1. Előzmények 

Az egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról 

szóló 2017. évi CLXXX. törvény 2018. január 1. napi hatállyal módosította a városi könyvtárak 

működésére vonatkozó szabályokat az alábbiak szerint: 

65. § (2a) A települési könyvtár az éves szakmai munkatervét és az éves szakmai beszámolóját - 

megőrzés és hozzáférhetővé tétel céljából - a fenntartó általi elfogadást követően 15 napon belül 

megküldi a megyei hatókörű városi könyvtár részére. 

 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár, mint megyei hatókörű városi könyvtár február 28. napjáig kéri 

megküldeni a képviselő-testület által jóváhagyott dokumentumokat a könyvtárvezető útján, ezért 

indokolt az előterjesztés képviselő-testület által történő soron kívüli megtárgyalása. 

Kérem a tisztelt Bizottságot, szíveskedjen a beszámolót és a munkatervet megtárgyalni és a mellé-

kelt határozati javaslatokat elfogadni. 

 

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 

 Egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyes kapcsolódó törvények 

módosításáról szóló 2017. évi CLXXX. törvény 

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

30.) önkormányzati rendelet 

 

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

 

4. melléklet 

- határozati javaslatok 

- városi könyvtár 2017. évi szakmai beszámolója 

- városi könyvtár 2018. évi szakmai munkaterve 

 

Enying, 2018. február 13. 

Tisztelettel: 

Viplak Tibor 

polgármester s.k. 



HATÁROZATI JAVASLAT I. 

(Bizottság részére) 

 

Enying Város Önkormányzata Humán Bizottságának …/2018. (II. 19.) határozata a települési 

könyvtár 2017. évi szakmai beszámolójáról: 

 

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

 

„A képviselő-testület 

 

1. a határozat melléklete szerinti Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár könyvtár részlegé-

nek 2017. évi szakmai beszámolóját megismerte és azt elfogadja, 

 

2. felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a döntésről – a határozati kivonat megküldésével – tá-

jékoztassa a könyvtárvezetőt a fenntartó által jóváhagyott szakmai beszámoló Vörösmarty 

Mihály Könyvtár részére történő továbbítása érdekében. 

 

 

felelős: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző, Rideg Lászlóné intézményvezető-helyettes 

határidő: 1. pont tekintetében azonnal, 2. pont tekintetében ülést követő 5 napon belül, illetve 2018. 

február 28.” 

 

Felelős: Regenyei Katalin elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II. 

(Bizottság részére) 

 

Enying Város Önkormányzata Humán Bizottságának …/2018. (II. 19.) határozata a települési 

könyvtár 2018. évi szakmai munkatervéről: 

 

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

 

„A képviselő-testület 

 

1. a határozat melléklete szerinti Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár könyvtár részlegé-

nek 2018. évi szakmai munkatervét megismerte és azt elfogadja, 

 

2. felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a döntésről – a határozati kivonat megküldésével – tá-

jékoztassa a könyvtárvezetőt, a fenntartó által jóváhagyott munkaterv Vörösmarty Mihály 

Könyvtár részére történő továbbítása érdekében. 

 

felelős: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző, Rideg Lászlóné intézményvezető-helyettes 

határidő: 1. pont tekintetében azonnal, 2. pont tekintetében ülést követő 5 napon belül, illetve 2018. 

február 28.” 

 

Felelős: Regenyei Katalin elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I. 

(Képviselő-testület részére) 

 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (II. 19.) határozata a települési 

könyvtár 2017. évi szakmai beszámolójáról: 

 

A képviselő-testület 

 

1. a határozat melléklete szerinti Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár könyvtár részle-

gének 2017. évi szakmai beszámolóját megismerte és azt elfogadja, 

 

2. felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a döntésről – a határozati kivonat megküldésével – tá-

jékoztassa a könyvtárvezetőt a fenntartó által jóváhagyott szakmai beszámoló Vörösmarty 

Mihály Könyvtár részére történő továbbítása érdekében. 

 

felelős: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző, Rideg Lászlóné intézményvezető-helyettes 

határidő: 1. pont tekintetében azonnal, 2. pont tekintetében ülést követő 5 napon belül, illetve 2018. 

február 28. 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II. 

(Képviselő-testület részére) 

 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (II. 19.) határozata a települési 

könyvtár 2018. évi szakmai munkatervéről: 

 

A képviselő-testület 

 

1. a határozat melléklete szerinti Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár könyvtár részle-

gének 2018. évi szakmai munkatervét megismerte és azt elfogadja, 

 

2. felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a döntésről – a határozati kivonat megküldésével – tá-

jékoztassa a könyvtárvezetőt a fenntartó által jóváhagyott munkaterv Vörösmarty Mihály 

Könyvtár részére történő továbbítása érdekében. 

 

felelős: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző, Rideg Lászlóné intézményvezető-helyettes 

határidő: 1. pont tekintetében azonnal, 2. pont tekintetében ülést követő 5 napon belül, illetve 2018. 

február 28. 



















































































































E L Ő T E R J E S Z T É S  

Enying Város Önkormányzata Humán Bizottságának 

2018. február 19. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére 

 

 

Tárgy: A 2018. évi országgyűlési képviselők általános választására tekintettel Enying Város 

Szavazóköreinek Szavazatszámláló Bizottsági tagjainak megválasztása 

Előterjesztő: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző, HVI vezető 

Készítette: Dr. Komáromi Eszter aljegyző 

Iktatószám: 01/54-45/2018. 

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:                                    egyszerű / minősített 

A szavazás módja:                                                                                                   nyílt / titkos 

 

Tisztelt Humán Bizottság! 

 

Ezúton terjesztem a tisztelt Humán Bizottság elé az Enying Város Szavazóköreibe megválasztandó 

Szavazatszámláló Bizottságok tagjaira tett javaslatomat. 

 

1. Előzmények 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) rendelkezik arról, hogy 

a szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési 

önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését 

követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg; személyükre a helyi 

választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámláló bizottság tagjait és a póttagokat 

települési szinten kell megválasztani. Az országgyűlési képviselők általános választásának 

időpontját a köztársasági elnök a 2/2018. (I. 11.) KE határozatában 2018. április 8-ára tűzte ki. A 

fentiek szerint 2018. március 19. 16:00 óráig kell a képviselő-testületnek megválasztania a 

szavazatszámláló bizottságok (továbbiakban: SZSZB) tagjait.  

 

A Ve. 17. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a szavazatszámláló bizottságnak és a helyi választási 

bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár lehet tagja. 

 

A Ve. 18. § (1) bekezdése szerint a választási bizottságnak nem lehet tagja 

a) a köztársasági elnök, 

b) a háznagy, 

c) képviselő, 

d) alpolgármester, 

e) jegyző, 

f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, 

g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint 

h) jelölt. 

(2) Nem lehet a választási bizottság választott tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl 

a) párt tagja, 

b) a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, 

c) a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, 

d) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 

jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság 

illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati 

jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető. 

 



Tekintettel arra, hogy Enying település 8 szavazókörrel és egy települési szintű nemzetiségi 

szavazókörrel rendelkezik, ennek megfelelően 27 tag és minimum 18 póttag megválasztása 

szükséges. 

Tájékoztatom a tisztelt Képviselőket, hogy a határozati javaslatban szereplő személyek 

mindannyian elvállalták a szavazatszámláló bizottsági feladatot és lenyilatkozták, hogy velük 

szemben a Ve-ben foglalt összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. A lakcím adatokat a helyi választási 

iroda a felkérés előtt már ellenőrizte. 

 

A Ve. 25. § (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint a választási bizottság tagjaira és 

póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be, az SZSZB tagjainak és 

póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt a képviselő-testület. 

 

Tájékoztatom a tisztelt Képviselőket, hogy a Ve. szabályai szerint a SZSZB-ba, valamint az egy 

szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottságba a választókerületben jelöltet, 

illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek – a választott tagokon felül – 

további két-két tagot bízhatnak meg.  

A Ve. 33. § (3) bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottság 

a) választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási 

bizottság alakuló üléséig, 

b) megbízott tagjának megbízatása a választás végleges eredményének jogerőssé válásáig 

tart. 

 

A Ve. szabályai szerint a SZSZB tagja és póttagja legkésőbb a szavazást megelőző második napon 

esküt vagy fogadalmat tesz.  

 

A leírtak alapján – mint az Enyingi Helyi Választási Iroda vezetője – a mellékelt határozati 

javaslatban terjesztem elő a SZSZB választott tagjainak megválasztására vonatkozó javaslatomat.  

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jogszabálynak megfelelően, módosító javaslat nélkül, 

egy szavazással dönteni szíveskedjenek. 

A javaslat elfogadásához az Mötv. 42. § 2. pontjában foglaltak szerint minősített többséggel 

meghozott döntés szükséges. 
Felhívom a tisztelt Képviselők figyelmét, hogy a Ve. szabályai szerint, abban az esetben, ha a 

választási bizottság tagjainak megválasztására határidőben nem kerül sor, a szavazatszámláló 

bizottság tagjait a helyi választási iroda vezetőjének indítványára az országgyűlési egyéni 

választókerületi választási bizottság – jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel – haladéktalanul megbízza. 
 

2. Jogszabályi hivatkozások: 

 

1. Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

2. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

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

30.) önkormányzati rendelet 

 

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

 

4. melléklet 

- határozati javaslat 

 

Enying, 2018. február 13. 

     Tisztelettel: 

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt 

jegyző, HVI vezető 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Enying Város Önkormányzata Humán Bizottságának …/2018. (II. 19.) határozata a 

szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról: 
 

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

 

„Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény rendelkezésében foglaltaknak megfelelően a 2018. április 08-i országgyűlési 

választás vonatkozásában – a következő általános választásra megválasztott választási bizottság 

alakuló üléséig – a közreműködő szavazatszámláló bizottságok tagjainak az alábbi személyeket 

választja meg: 

 

1. Szavazatszámláló bizottsági tagok: 

Halmai Attiláné                                                          8130 Enying, Semmelweis utca 24/B. 

Tóth Gyuláné                                                               8130 Enying, Török Bálint utca 30. 

Vaskóné Pető Anasztázia                                    8130 Enying, Budai Nagy Antal utca 67. 

Póder Jánosné                                                                 8130 Enying, Hajnal utca 9. 

Horváthné Méreg Zsuzsanna                                                8130 Enying, Zrínyi Miklós utca 11. 

Nagy-Pető Szilvia                         8130 Enying, Deák Ferenc utca 13/B. 

Pallag Mihály Gyula                                         8130 Enying, Erzsébet utca 10. 

Csajághy Andrea                  8130 Enying, Vas Gereben utca 54. 

Ácsné Decsi Zita 8130 Enying, Sport köz 15. 

Csizmadia Zoltán                                                                8130 Enying, Hajnal utca 11. 

Megyeri Mihályné                                                                    8130 Enying, Szabadság tér 13. 

Molnár János Szilveszterné                                                    8130 Enying, Kossuth Lajos utca 28. 

Farkas István                                                              8130 Enying, Kígyó utca 6. 

Kovács Károlyné                                                                8130 Enying, Irinyi utca 8. 

Regenyei Péterné 8130 Enying, Ságvári utca 2/3. 

Szabó Mihály 8130 Enying, Táncsics Mihály utca 1. 

Székely Ferencné  8130 Enying, Petőfi Sándor utca 59. 

Hársné Mohai Ilona                                                       8130 Enying, Móra Ferenc utca 4. 

Varga Gyuláné 8130 Enying, Szeszgyár utca 2. 

Simon Sándorné                                                          8130 Enying, István király utca 4/A. 

Török Józsefné                                                                          8130 Enying, Juhász Gyula utca 3. 

Peresztegi Vendelné                                                               8130 Enying, Fő út 125/A. 

Erdélyi Istvánné                                                                   8130 Enying, Bocsor István utca 1. 

Badics Józsefné                                       8130 Enying, Vas Gereben utca 15. 

Erdélyi Csilla Zsuzsanna                                  8130 Enying, Diófa utca 3. 

Nyírádi-Ángyánné Cserna Viktória    8130 Enying, Rákóczi Ferenc utca 41. 

Fazekas Jánosné                                               8130 Enying, Mátyás király utca 17. 



 

2. Szavazatszámláló bizottsági póttagok: 

 

Tolnai Zsuzsanna    8130 Enying, Semmelweis utca 12. 

Kalauz Lászlóné    8130 Enying, Liszt Ferenc utca 9/A. 

Pallag Csenge     8130 Enying, Erzsébet utca 10. 

Tóth Judit     8130 Enying, Gárdonyi Géza utca 29. 

Maczkó Mónika    8130 Enying, Erzsébet utca 3. 

Vallasovits Erika    8130 Enying, Dózsa György utca 13. 

Nádasdi Zsuzsanna    8130 Enying, Nagyatádi utca 5/B. 

Szalai Emília     8130 Enying, Irinyi utca 4. 

Mészáros Rudolfné    8130 Enying, Sport köz 3. 

Herczeg Ferenc László   8130 Enying, Kenderföld utca 24. 

Szabó Jánosné    8130 Enying, Diófa utca 7. 

Pallag Márta     8130 Enying, Erzsébet utca 10. 

Frank Annamária    8130 Enying, Kinizsi utca 21. 

Vargáné Kránicz Erzsébet   8130 Enying, Kossuth Lajos utca 16. 1. ajtó 

Sebestyén Lászlóné    8130 Enying, Székely Bertalan utca 8. 

Pető Edit     8130 Enying, Vásártér utca 16. 

Petricsné Korcsek Hajnalka   8130 Enying, Munkácsy Mihály utca 45/A. 

Rédlné Répási Katalin   8130 Enying, Kölcsey utca 1. 

Tóth Brigitta     8130 Enying, Hajnal utca 7. 

Tusjak Ibolya Teodóra   8130 Enying, László király utca 10. 

Balogh Henriett    8130 Enying, Petőfi Sándor utca 87. 

Fodor Istvánné    8130 Enying, Móricz Zsigmond utca 12. 

Őriné Freschl Mónika   8130 Enying, Kenderföld utca 41. 

 

Felelős: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző, HVI vezető 

Határidő: azonnal” 







 

 

  

Enying Város Jegyzője 
8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26. 

pmhiv@enying.eu 

06-22-372-002 

 

ELŐTERJESZTÉS 
a Humán Bizottság 2018. február 19. napján és a Képviselő-testület 2018. február 28. napján 

megtartásra kerülő soron következő ülésére 

 

 

Tárgy: A 2018. évi köztisztviselői teljesítmény-követelmények főbb céljai meghatározásának jóvá-

hagyása 

Előterjesztő: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző 

Készítette: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző 

Ügyiratszám: 01/1053-1/2018. 

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:    egyszerű / minősített 

A szavazás módja:        nyílt/ titkos 

 

 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 2012. február 29. napján hatályát 

vesztette. Az említett jogszabály értelmében a helyi önkormányzat vonatkozásában a jegyző, a kép-

viselő-testület által megjelölt célok alapján évente meghatározta a köztisztviselők munkateljesítmé-

nyének értékeléséhez szükséges teljesítménykövetelményeket. A teljesítménykövetelmények alapját 

képező kiemelt célokat évente előre kellett meghatározni. 

 

A 2012. március 1. napján hatályba lépett közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tör-

vény (továbbiakban: Kttv.) 130. §-a a teljesítményértékeléssel kapcsolatban a következők szerint 

rendelkezik: 

„130. § (1) A kormánytisztviselő munkateljesítményét a munkáltatói jogkör gyakorlója mérlegelési 

jogkörében eljárva írásban értékeli (teljesítményértékelés). 

(2) A teljesítményértékelésnek vannak kötelező és ajánlott elemei. 

(3) Legalább kettő teljesítményértékelés eredménye együttesen adja a kormánytisztviselő minősíté-

sét. Minősíteni az első teljesítményértékeléstől számított egy évet követően kell.” 

 

A rendelkezést a Kttv. 1. § e) pontja értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testületének hiva-

tala köztisztviselőjére is alkalmazni kell. A fent kifejtettekből megállapítható, hogy 2012. március 

1-eje után is a munkáltatói jogkör gyakorlója változatlanul az előre meghatározott teljesítménykö-

vetelmények alapján mérlegelési jogkörében eljárva végzi a teljesítményértékelést. 

 

A munkáltatói jogkör gyakorlója a jóváhagyott kiemelt célok és a köztisztviselő munkaköre alapján 

állapítja meg az egy évre szóló egyéni teljesítménykövetelményeket, mely a tárgyév végén értéke-

lésre kerül. Az egyéni teljesítménykövetelményeket a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői eseté-

ben a jegyző, a jegyzőre vonatkozóan a polgármester állapítja meg. 
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A Kttv. értelmében teljesítménykövetelmény alapján kerülhet csak sor a köztisztviselők alapillet-

ményének eltérítésére. A Kttv. 133. § (3) bekezdése alapján a jegyző át nem ruházható hatáskör-

ében, a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül a tárgyévet megelőző év minősítése, 

ennek hiányában teljesítményértékelése alapján a tárgyévre vonatkozóan a köztisztviselő besorolása 

szerinti fizetési fokozathoz tartozó illetményét december 31. napjáig terjedő időszakra legfeljebb 50 

%-kal megemelheti vagy legfeljebb 20 %-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg. 

 

A hatályos jogszabályok nem tartalmaznak olyan előírást, amely szerint a teljesítménykövetelmé-

nyek alapjául szolgáló célokról a képviselő-testületnek kellene döntenie. A korábbi szabályozás 

alapján kialakított célok tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlói részéről előírásra kerültek a 

teljesítménykövetelmények – melyek illeszkednek a kötelezően ellátandó feladatok végrehajtásához 

kapcsolódó célokkal, de tekintettel arra, hogy a célok érintik az önkormányzati feladatokat – így 

javasolom, hogy a képviselő-testület, hagyja jóvá azokat. 

 

Kérem, hogy a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

Enying, 2017. február 13. 

 

Tisztelettel: 

 

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt 

jegyző 

  



 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

a 2018. évi köztisztviselői teljesítmény-követelmények főbb céljai meghatározásának jóváha-

gyásáról a Humán Bizottság részére 

  

Enying Város Önkormányzat Humán Bizottsága úgy határozott, hogy az alábbi határozati javaslat el-

fogadását javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra: 

 

„A képviselő-testület a határozat 1. melléklete szerinti teljesítmény-követelmények főbb céljait megha-

tározó utasítást megismerte és azt jóváhagyja. 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: értelemszerű” 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

a 2018. évi köztisztviselői teljesítmény-követelmények főbb céljai meghatározásának jóváha-

gyásáról a Képviselő-testület részére 

 

A képviselő-testület a határozat 1. melléklete szerinti teljesítmény-követelmények főbb céljait megha-

tározó utasítást megismerte és azt jóváhagyja. 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: értelemszerű 

  



 

 

1. melléklet az előterjesztéshez 

 

 

„1. melléklet a ___/2017. (II. ___.) számú határozathoz 

 

A 2018. ÉVI KÖZTISZTVISELŐI TELJESÍTMÉNY-KÖVETELMÉNYEK FŐBB CÉLJAI AZ 

ENYINGI POLGÁRMESTERI HIVATALBAN 

 

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Enyingi Polgármesteri Hivatal tevékeny-

ségével elérendő – a teljesítménykövetelmények alapját képező – 2018. évi célokat az alábbiak sze-

rint határozza meg: 

 A képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságai és a tisztségviselők munkájának előké-

szítése, szervezése, koordinálása és a hozott döntések magas színvonalon, határidőben tör-

ténő végrehajtása; 

 Az önkormányzat törvényes, eredményes és hatékony gazdálkodásának elősegítése, likviditá-

sának folyamatos biztosítása, az előirányzatok felhasználásának, azok időarányos teljesíté-

sének folyamatos figyelemmel kísérése; 

 A jogszabály módosításokból eredő önkormányzati feladatok ellátása, a folyamatosan meg-

jelenő végrehajtási és ágazati jogszabályok figyelembe vételével; 

 A település fejlődését elősegítő programok, tervek, koncepciók projektek kidolgozásának, 

végrehajtásának elősegítése, településen túlmutató területrendezési, területfejlesztési ügyek 

tekintetében az érintettekkel való eredményes együttműködés elősegítése; 

 Az önkormányzat épített és természeti környezet védelmére irányuló feladatainak ellátása; 

 A Településrendezési terv és az ITS kialakítása során a megyei területrendezési tervhez való 

illeszkedés biztosítása; 

 Az idegenforgalmi célkitűzések megfogalmazásában való közreműködés, az azok teljesítésé-

ben résztvevők tevékenységének koordinálása, együttműködés a térségi településekkel és a 

megyei önkormányzattal; 

 Az önkormányzat és a hivatal jogszerű működéséhez szükséges rendeletek, szabályzatok fe-

lülvizsgálata és aktualizálása; 

 A törvényes, gyors, pontos, szakszerű, humánus ügyintézés színvonalának emelése az elért 

célok folyamatos megtartása; 

 Az önkormányzat feladatellátásával kapcsolatos nyilvántartások megújítása, azok napraké-

szen tartása, az elektronikus úton való hozzáférhetőség teljes körű biztosításának megvalósí-

tása, 

 Az Önkormányzat internetes portálján a jogszabályi kötelezettségből eredő rendeletek és 

szabályzatok, valamint egyéb – közzétételre köteles – adatok folyamatos elhelyezése, napra-

készen tartása.” 







 

Enying Város Polgármestere 
8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26. 

pmhiv@enying.eu 

06-22-372-002 

 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Humán Bizottság 2018. február 19. napján és a Képviselő-testület 2018. február 28. napján 

megtartásra kerülő soron következő ülésére 

 

Tárgy: Védőnői méhnyak-szűrés feltételeinek biztosítása 

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester 

Készítette: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző 

Ügyiratszám: 01/510-3/2018. 

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:    egyszerű / minősített 

A szavazás módja:        nyílt/ titkos 

 

Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Országos Közegészségügyi Intézet a következőkről tájékoztatta Önkormányzatunkat.  

A méhnyak-rákból eredő halálozás csökkentése érdekében hazánk 2003-ban bevezette a 

népegészségügyi célú méhnyak-szűrés rendszerét. A szervezett szűrés a 25-65 év közötti nők 

számára egyszeri negatív szűrővizsgálatot követően, 3 évenkénti szűrést biztosít. 

A szervezett szűrés során alkalmazott módszer nemzetközi szakmai szervezetek ajánlásán alapul, 

mely lehetővé teszi a méhnyak-rák, valamint megelőző állapotainak korai felismerését és korai 

kezelését. 

A népegészségügyi célú méhnyak-szűrés bevezetése azonban nem eredményezte a méhnyak-rákból 

eredő halálozás csökkenését. A szűrővizsgálaton való részvételi arány a kívántnál alacsonyabb 

maradt, a nők egy része nem élt a 3 évenkénti szűrés lehetőségével. 

Az egészségpolitika a méhnyak-szűréshez való hozzáférhetősége biztosítása, és a nemzetközi 

gyakorlathoz való igazodás érdekében – mely szerint a kenetvételt nem feltétlenül szakorvos végzi, 

hanem a képzett szakdolgozó – célul tűzte ki a területi védőnők bevonását a méhnyak-szűrés 

végzésébe. 

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet 3. § ad) pontja szerint a 

területi védőnő alapfeladata, többek között, a népegészségügyi célú méhnyak-szűrés végzése. 

A graduális védőnőképzés már magában foglalja a méhnyak-szűrés oktatását, így 2018-tól minden 

végzett védőnő rendelkezik a méhnyak-szűrés végzéséhez szükséges képzettséggel. 

A 2016. március 1-jén indult EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 számú „Komplex 

népegészségügyi szűrések" elnevezésű kiemelt projekt (a továbbiakban: Projekt) fontos célkitűzése 

a népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálatok (emlőszűrés, méhnyak-szűrés, továbbá a 

vastagbélszűrés) továbbfejlesztése, ezen belül pedig a népegészségügyi szűrővizsgálatokban 

közreműködő szakemberek szakmai és kommunikációs ismereteinek növelése, illetve további 

védőnők bevonásának elősegítése a méhnyak-szűrés végzésébe. 

A Projekt célja megteremteni annak feltételeit, hogy 2018. decemberéig minden olyan védőnő 

rendelkezzen a népegészségügyi célú méhnyak-szűrés végzéséhez szükséges kompetenciával, aki 

mailto:pmhiv@enying.eu


sem graduális oktatás, sem a Védőnői Méhnyakszűrő Programok, sem a TÁMOP-6.1.3/A projekt 

keretében nem szerzett méhnyak-szűrés végzéséhez szükséges képesítést. 

Tekintettel arra, hogy valamennyi védőnői ellátásnak – a területi, iskolai, kórházi, illetve a 

Családvédelmi Szolgálat (CSVSZ) védőnői – fontos szerepe van a lakosság egészségtudatos 

magatartásának növelésében, a primer és a szekunder prevencióban, illetve a védőnők szakmai 

irányítását, támogatását, és szakmai felügyeletét a vezető védőnők végzik, ezért a szakmai szervek 

fontosnak tartják, hogy a továbbképzésen történő részvételt valamennyi védőnői szakterület 

számára biztosítva legyen. 

A továbbképzés elvégzésének lehetőségét tehát a területi-, az iskolai-, a kórházi-, a CSVSZ- és 

vezető védőnők számára is biztosítják. 

A korábbi – 2016. II. félévében történt – tájékoztatás alapján, az EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-

00001 azonosító számú „Komplex népegészségügyi szűrések" elnevezésű kiemelt projekt keretében 

utoljára van lehetőség térítésmentesen elvégezni a méhnyak-szűrési tevékenységre felkészítő 

továbbképzést azon védőnőknek, akik még nem szerezték meg a szűrés végzésére jogosító 

képesítést, azaz: 

1. a TÁMOP-6.1.3.A-13/1-2013-0001 számú, „Pilot jellegű szűrőprogramok (védőnői 

méhnyak-szűrési illetve vastagbélszűrési programok) kiterjesztésének támogatása" című projekt 

keretében a csak elméleti képzést elvégző védőnők számára a gyakorlati képzésen való részvételt 

biztosítanak, 

2. azon védőnők számára, akik eddig nem vettek részt a védőnői méhnyak-szűrés végzésére 

felkészítő képzésen, azoknak biztosítják a komplex továbbképzésen való részvételt (elméleti és 

gyakorlati rész elvégzését). 

A továbbképzést tervezetten 2018. június-szeptember között valósítják meg. A jelentkezés módjáról 

és a megvalósítás helyszínéről részletes információkat a későbbiekben nyújtanak a fenntartók és a 

védőnők részére. A hivatal a továbbképzéshez megküldte a szükséges adatokat a szakfelügyelő 

vezető védőnő részére, így a védőnők felkészítése tervezetten megvalósulhat az említett projektek 

keretében, térítésmentesen. 

A fenntartónak – a személyi feltételeken túl – biztosítani kell a tárgyi feltételeket. Az Országos 

Tisztifőorvosi Hivatal korábban megküldött tájékoztató levele szerint ezek a következők: nőgyó-

gyászati vizsgáló asztal, paraván/vizsgálat intimitását biztosító elkülönítés, vizsgálólámpa/fejlámpa, 

hüvely feltáró eszközök (több méretben), pálcás tampon, kenetvevő eszköz, tárgylemez, tárgylemez 

tartó (5 db-os és 25 db-os), fixáló, papírvatta, gumikesztyű, veszélyes hulladék tárolására alkalmas 

hulladékgyűjtő, citológiai vizsgálati lap, valamint a postázáshoz szükséges feltételek (buborékos 

boríték, A/4-es boríték, postakönyv). 

 

Korábban a Védőnői Szolgálat működését biztosító helyiségben fellelhető volt egy az 

önkormányzat tulajdonában lévő (bár a leltárban nem szereplő) nőgyógyászati vizsgáló szék, 

ugyanakkor a helyiség tisztasági festésekor (2014-ben) a Városgondnokság elszállította és 

szétszerelve az EESZI raktárában helyezte el, elemeire bontva. A vizsgálószék jelenlegi állapota – 

az összeszerelést követően – nem alkalmas a rendeltetésszerű használatra. 

 

Javaslom, hogy az eszközük beszerzésére az önkormányzat kérjen be indikatív árajánlatot, mivel 

azok beszerzési árának a nagyságrendje sem ismert. 

 

Kérem, hogy a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

Enying, 2017. február 14. 

Tisztelettel: 

Viplak Tibor 

polgármester 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

a Védőnői méhnyak-szűrés személyi és tárgyi feltételeinek megteremtéséről 

  

Enying Város Önkormányzat Humán Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a 

Képviselő-testületnek elfogadásra: 

 

„A képviselő-testület  

1. megismerte a védőnői méhnyak-szűrés személyi feltételeiről szóló tájékoztatást és az azzal 

kapcsolatban megtett intézkedéseket tudomásul veszi, 

 

2. megismerte a védőnői méhnyak-szűrés tárgyi feltételeiről szóló tájékoztatást, azt tudomásul 

veszi és elrendeli, hogy a szükséges eszközök beszerzésére a Polgármesteri Hivatal kérjen be 

indikatív árajánlatokat, melyet terjesszen be a soron következő márciusi testületi ülésre. 

Felelős: jegyző 

Határidő: értelemszerű” 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

a Védőnői méhnyak-szűrés személyi és tárgyi feltételeinek megteremtéséről 
 

A képviselő-testület  

1. megismerte a védőnői méhnyak-szűrés személyi feltételeiről szóló tájékoztatást és az azzal 

kapcsolatban megtett intézkedéseket tudomásul veszi, 

 

2. megismerte a védőnői méhnyak-szűrés tárgyi feltételeiről szóló tájékoztatást, azt tudomásul 

veszi és elrendeli, hogy a szükséges eszközök beszerzésére a Polgármesteri Hivatal kérjen be 

indikatív árajánlatokat, melyet terjesszen be a soron következő márciusi testületi ülésre. 

Felelős: jegyző 

Határidő: értelemszerű 



ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

HUMÁN BIZOTTSÁGA 

 

 

 

KIVONAT 

 

 

 

A Humán Bizottság 

2015. november 16. napján megtartott rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

Enying Város Önkormányzat Humán Bizottsága 134/2015. (XI.16.) számú határozata: 

 

Enying Város Önkormányzatának Humán Bizottsága  

 

1. úgy határozott, hogy a védőnői feladatok népegészségügyi célú méhnyakrákszűréssel való 

kiegészítését elviekben támogatja, 

 

2. a méhnyakrákszűrés megvalósításáról az új szakrendelő működési feltételeinek tisztázása 

után, a személyi, tárgyi, anyagi és jogi feltételek vizsgálatát követően dönt.  

 

 

Felelős: Regenyei Katalin elnök 

Határidő: értelemszerű  

 

 

Enying, 2015. november 16. 

 

 

Regenyei Katalin s.k    Dr. Lelkes Ákos s.k 
hitelesítő                hitelesítő  

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

 













 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 

Enying Város Önkormányzata Humán Bizottságának …/2018. (II.19.) határozata az 

Enyingi Szirombontogató Óvoda beíratási időpontjairól: 

 

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

 

„A képviselő-testület 

 

1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésében, valamint a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Enyingi 

Szirombontogató Óvoda óvodai beíratás időpontját az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

2018. április 23. 7.00 – 16.00 

2018. április 24. 8.00 – 17.00 

 

2. a beiratkozásról szóló fenntartói közleményt megismerte és azt jóváhagyja. 

 

Felelős: Tolnai Zsuzsanna intézményvezető 

Határidő: azonnal” 

 

 

Felelős:  Regenyei Katalin bizottsági elnök 

Határidő: azonnal 

 

 



E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Enying Város Önkormányzata Humán Bizottságának 

2018. február 19. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére 

 

Tárgy: Rajzpályázat kiírása 

Előterjesztő: Regenyei Katalin elnök 

Iktatószám: 01/948-1/2018 

Készítette: Tóth Gabriella idegenforgalmi-titkársági referens                     

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:    egyszerű / minősített  

A szavazás módja:         nyílt/ titkos 

 

Tisztelt Bizottság! 

Ezúton terjesztem a tisztelt Bizottság elé az idei évi rajzpályázat tervezetét megtárgyalásra. 

1. Előzmények 

 

Enying Város Önkormányzatának Humán Bizottsága a 2015. évben – hagyományteremtő 

szándékkal - a „Föld napja” és az enyingi tavaszi szemétszedési felhívás népszerűsítésére 

rajzpályázatot hirdetett. Az akkori pályázat kiírásának célja a szemétszedési akció nyertes 

pályaművel történő népszerűsítése volt.  

 

Az idei évi pályázat témája, a Tanuszoda átadása alkalmából: „Enying és a sport – Hogyan 

sportolhatunk Enyingen?”. 

 

Kérem a tisztelt Bizottságot, hogy szíveskedjen a pályázati kiírást jóváhagyni. 

 

2. Jogszabályi hivatkozások 

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

(XI.30.) önkormányzati rendelet 

 

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

 

4. melléklet 

- határozati javaslat 

- pályázati felhívás 

 

Enying, 2018. február 19. 

 

Tisztelettel: 

 

Regenyei Katalin 

elnök s. k. 

 

 

 

 



 

 

HATÁROZATI JAVASLAT  

 

Enying Város Önkormányzata Humán Bizottságának __/2018. (II. 19.) határozata 

rajzpályázat kiírásáról: 

 

A Bizottság 

1. „Enying és a sport – Hogyan sportolhatunk Enyingen?” témában rajzpályázatot ír ki az óvodások 

és iskolások részére 2018. március 23. napi határnappal, 

 

2. felkéri a Polgármesteri Hivatalt a rajzpályázat kiírására és népszerűsítésére, 

 

3. a pályázaton 3 kategóriában, összesen 9 főt, könyvjutalomban részesít, melynek forrásául a 

reprezentációs keretet nevezi meg. 

 

Felelős:  Regenyei Katalin elnök 

Határidő:  azonnal 

 



 

 

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 

 

 

Enying Város Önkormányzata  

rajzpályázatot hirdet 

 

„Enying és a sport – Hogyan sportolhatunk Enyingen?” 

címmel 

 

óvodás és iskolás gyerekek számára. 

 

A pályázat célja 

 

A gyermekek lakóhelyükhöz történő kötődésének erősítése. 

A gyermek mutassa be, rajzolja le mi az, ami a sportolásról először 

eszébe jut. 
 

 

Nevezési feltételek 

 

A pályamű címét, az alkotó nevét, életkorát,  

az oktatási intézmény adatait (óvódás gyerekek jelét, iskolás 

gyerekek osztályát), a rajz hátoldalán kérjük feltüntetni.  

 

Az egyéni pályamű benyújtásával úgy tekintjük, hogy a  

törvényes képviselő 

beleegyezését adta a pályázaton való részvételhez. 

 

Egy pályázó maximum egy rajzzal indulhat a versenyen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

A pályázatok beküldése 

 

Az alkotások beküldési határideje: 2018. március 23. 

Beküldési cím: Enying Város Önkormányzata 

8130 Enying Kossuth u. 26. 

 

A borítékon kérjük feltüntetni: rajzpályázat 

 

 

A pályázatok értékelése, díjazása 
 

3 kategóriában (óvodás, alsó-, felső tagozatos) a 3 legszebb, 

legötletesebb pályamunkát díjazzuk. 
 

A zsűri tagjai: 

Enying Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 

 

Nyeremény: 

A pályamű alkotója könyvnyereményben részesül. 

 
 

 

Eredményhirdetés 

 

Az elbírálásra 2018. március 27-én, az eredményhirdetésre 2018. 

március 28-án kerül sor. 

 

A nyerteseket a helyben szokásos módon, illetve az 

Intézményvezetők útján tájékoztatjuk a díjátadás pontos 

időpontjáról és helyszínéről. 






