
E L Ő T E R J E S Z T É S 

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának  

2020. január 30. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére 

 

Tárgy:  Tájékoztatás a Társulás 2019. év IV. negyedévi lejárt határidejű szállítói állományáról 

Előterjesztő: Viplak Tibor elnök 

Készítette: Závodni Lászlóné Pénzügyi Osztályvezető 

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:   egyszerű / minősített  

A szavazás módja:       nyílt/ titkos 
 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

Ezúton terjesztem a tisztelt Társulási Tanács elé feni tárgyban a tájékoztatást, és kérem annak 

elfogadását.   

 

1. Előzmények 

 

A Társulásnak az Állami Számvevőszék szakmai állásfoglalására tekintettel negyedéves 

gyakorisággal be kell számolnia a Tárulási Tanácsnak a lejárt szállítói állományának 

alakulásáról. A 2019. év IV. negyedévre vonatkozóan tájékoztatom a Tisztelt Tanács tagjait, 

hogy a mai nappal bezárólag a Társulásnak és Intézményének 30 napnál régebbi lejárt 

határidejű szállítói tartozása nincs. 

 

2. Jogszabályi hivatkozások: 

− Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 

− Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet 

− Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

kormányrendelet 

 

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

 Költségkihatás: Nincs 

Az előirányzat biztosítása: -  

 

4. Mellékletek: határozati javaslat 

 

Enying, 2020. január 24. 

Tisztelettel: 

                                                                                                  Viplak Tibor 

                                                                                                      elnök s.k. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási 

Tanácsának …/2020. (I. 30.) határozata a lejárt határidejű szállítói tartozásokról: 

 

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsa 

tudomásul veszi miszerint a Társulás és Intézménye 2019. december 31. nappal bezárólag nem 

rendelkezik 30 napnál régebbi lejárt határidejű szállítói tartozással.  

Felelős: Viplak Tibor elnök 

Határidő: azonnal 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának 

2020. január 30. napján tartandó soron következő nyílt ülésére 

 

 

Tárgy: 2020. évi munkaterv meghatározása 

Előterjesztő: Viplak Tibor elnök 

Készítette: Dr. Varga-Komáromi Eszter aljegyző 

Iktatószám: 01/458-1/2020                     

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:   egyszerű / minősített  

A szavazás módja:       nyílt / titkos 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

Ezúton terjesztem a tisztelt Társulási Tanács elé a 2020. évi munkatervet megtárgyalásra. 

 

1. Előzmények 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 44. §-a értelmében a képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési 

szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart. Az Mötv. 95. § (3) 

bekezdése értelmében a társulási tanács működésére egyebekben a képviselő-testületre 

vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni 

Az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás és Szervei Szervezeti 

és Működési Szabályzatának 15. pontja értelmében a társulási tanács évente legalább hat rendes 

(soros) ülést tart, szükség esetén rendkívüli ülést tarthat. 

Fentiekre tekintettel ezúton terjesztem a tisztelt Tanácstagok elé a Társulás 2020. évi 

munkatervét jóváhagyásra. 

 

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására, az éves munkaterv 

elfogadására. 

 

2. Jogszabályi hivatkozások 

− Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 

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

 

 

4. Határozati javaslatok, rendelettervezet 
Mellékletben csatolva. 

 

 

5. melléklet 

- határozat javaslat 

- 2020. évi munkaterv 

 

Enying, 2020. január 24. 

Tisztelettel: 

Viplak Tibor 

elnök s. k. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási 

Tanácsának …/2020. (I. 30.) határozata a 2020. évi munkatervről: 

 

 

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsa 

 

1. jelen határozat mellékletét képező munkatervet megtárgyalta és azt jóváhagyja, 

 

2. felkéri a munkaszervezeti feladatokat ellátó jegyzőt, hogy a munkaterv alapján 

gondoskodjon az ülések előkészítéséről. 

 

 

Felelős: Viplak Tibor elnök, Dr. Varga-Komáromi Eszter társulás munkaszervezeti feladatait 

ellátó polgármesteri hivatalának aljegyzője 

Határidő: folyamatos 
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Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás 

Társulási Tanácsának 

 2020. évre vonatkozó munkaterve 

 

 
A Társulási Tanács szükség szerinti, de jelen munkatervben meghatározottakban foglalt 

üléseket tart. Az ülések tekintetében annak összehívásáról az elnök, az ülések előkészítéséről a 

társulás munkaszervezeti feladatait ellátó polgármesteri hivatal jegyzője gondoskodik. 

 

 

2020. január 30.: 

 

Napirend: 

 

1. Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás 2020. 

évi költségvetésének benyújtása 

2. Államháztartási mérlegek előterjesztése a Társulás 2020. évi költségvetését 

elfogadó határozathoz 

3. Tájékoztatás lejárt határidejű szállítói tartozásokról 

4. Társulás 2020. évi munkaterve 

5. Intézményvezető kinevezése 

 

 

2020. március: 

 

Napirend: 

 

1. Az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény intézményi térítési díjainak 2020. 

évi megállapítására javaslat tétel 

2. 2020. évi közbeszerzési terv 

 

 

2020. május: 

 

Napirend: 

 

1. Az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény beszámolója 2019. évi 

költségvetési és szakmai tevékenységéről 

2. A Társulás 2019. évi feladatellátás elszámolása 

3. A Társulás 2019. évi költségvetésének módosítása 

4. A Társulás 2019. évi zárszámadása 

5. Éves összesített belső ellenőrzési jelentés elfogadása 

6. Beszámoló az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény által biztosított 

gyermekjóléti szolgáltatás 2019. évi működéséről 
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2020. szeptember: 

 

Napirend: 

 

1. A Társulás 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

2. Az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény által ellátott feladatok féléves 

teljesítési adatairól tájékoztató  

 

 

2020. november: 

 

Napirend: 

 

1. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata 

2. A Társulási költségvetés 2020. év III. negyedévi teljesítésének ismertetése 

3. Tájékoztatás az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény 2020. év 10 havi 

pénzügyi teljesítéséről 

 

 

2020. december: 

 

Napirend: 

 

1. 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

2. Koncepció a 2021. évi költségvetés tervezéséhez 

 



S Ü R G Ő S S É G I  I N D Í T V Á N Y  

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának  

2020. január 30. napján tartandó soron következő nyílt ülésére 

 

Tárgy:  Fennálló GDPR szerződések felbontása és új szerződések megkötése 

Előterjesztő: Viplak Tibor elnök 

Ügyiratszám: 784-1/2020 

Készítette:  Dr. Varga-Komáromi Eszter aljegyző, Dr. Földesi Dorina irodavezető   

 

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:   egyszerű / minősített  

A szavazás módja:       nyílt/ titkos 
 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

Ezúton terjesztem a tisztelt Társulási Tanács elé fenti tárgyban az előterjesztést és kérem annak 

elfogadását.   

 

A sürgősséggel történő beterjesztés indoka, hogy a Társulás is mielőbb biztosítsa az 

adatvédelmi szabályoknak történő megfelelés teljeskörű kötelezettségét. 

 

1. Előzmények 
 

Enying Város Önkormányzata és intézményei, valamint az Enyingi Polgármesteri Hivatal 

2018.június hó 1. napján a mellékletekben szereplő megbízási szerződéseket kötötte a 

HÁTADAT Audit Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-vel a GDPR feladatok ellátására vonatkozóan.  

A szerződés megkötését az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény (a továbbiakban: EESZI) 

vonatkozásában a Társulási Tanács is jóváhagyta 26/2018. (V. 29.) határozatával. 

A szerződések értelmében az Enyingi Polgármesteri Hivatal és Enying Város Önkormányzata 

havi átalány díjként 150.000,-Ft +Áfa összeget, míg az intézmények összesen 200.000 Ft+Áfa 

összeget kötelesek fizetni a szolgáltatásért. Az EESZI tekintetében a szolgáltatás ellenértéke a 

tagönkormányzatok lakosságának arányában kerül megtérítésre. A szerződések 2019.május 31. 

napjáig határozott időre kerültek megkötésre, ezt követően pedig a felek 30 napos megbízási 

felmondási időben állapodtak meg.  

2019.05.28. napja óta a Megbízott részéről a GDPR megfelelőség vonatkozásában érdemi 

intézkedés nem történt, a meglévő szabályzatok a hatályos rendelkezéseknek nem felelnek meg, 

folyamatos kapcsolat, segítségnyújtás a szükséges intézkedések megtételének céljából nincs.  

Problémát jelent továbbá, hogy sem a HÁTADAT Audit Szolgáltató és Tanácsadó Kft., sem 

pedig a képviselőjeként megjelölt dr. Takács Tamás a NAIH adatbázisában nem szerepel. 

Enying Város Önkormányzata a kielégítően működő szakmai kapcsolat okán soron kívül 

megkereste dr. Lórodi László LL.M. adatvédelmi szakértőt ajánlatának beszerzése végett a 

jelenleg fennálló helyzet mielőbbi orvoslása végett. 

Hivatkozva Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Beszerzési 

Szabályzata 2.3 pontjára, kérem, hogy a t .Társulási Tanács tekintsen el a fenti szabályzat 19. 

pontjában meghatározott 3 érvényes árajánlat beszerzésének szükségességétől és fogadja el a 

Reé Consulting Nonprofit Kft. alább olvasható ajánlatát, tekintettel arra, hogy ugyan a 



szolgáltatás éves összege meghaladja a szabályzat 2.2 pontjában meghatározott nettó értéket, 

de az önkormányzat és intézményei a korábban vázolt problémák okán akár több milliós 

adatvédelmi bírságra is számíthatnak, amelynek megelőzése soron kívüli intézkedést igényel.  

 

 

A megkeresett ügyvéd, adatvédelmi szakértő a megkeresést követően felmérte a szükséges 

intézkedéseket, melyek felsorolása mellékletben olvasható.  

 

A kapott árajánlat szerint a költségek az alábbiak szerint alakulnának: 

 

 
A fenti árajánlat alapján látható, hogy az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény 

vonatkozásában a költség 65.000 Ft/hó, amely a Társulás vonatkozásában lakosság arányosan 

megosztásra került a feladatellátásban részt vevő települések között a mellékelt táblázat szerint. 

 

Fontos kiemelni, hogy ezek a költségek ugyan meghaladják a jelenlegi kiadásokat  havi szinten, 

de a szolgáltató az ajánlat elfogadása esetén- a hosszútávú együttműködés érdekében-a hasonló 

ajánlatokban általánosan alkalmazottakkal ellentétben a jogi és informatikai felmérésért, 

kockázatelemzésért, dokumentációs mintadokumentumok elkészítéséért, felülvizsgálatáért, 

oktatásért stb. járó díjazástól eltekint.  

 

Jelen ajánlat alapján történő szerződéskötés esetén szolgáltató biztosítja az adatvédelmi 

tisztviselői (DPO) feladatok ellátását, tanácsadást, illetve a háttértámogatást a GDPR 

rendeletben foglaltaknak való teljes megfelelés érdekében, amely a fizikai jelenlétet is magában 

foglalja előre egyeztetett időpontokban. 

 

A szolgáltató ajánlatában kiemeli, hogy az önkormányzati és az államigazgatás egyéb 

területeiről is komoly tapasztalatokkal és referenciákkal bír (pl Komárom Város 

Önkormányzata és összes intézménye, Tatabányai Tankerület), valamint rendelkezik 

tevékenyégére vonatkozó felelősségbiztosítással is, így az általuk képviselt szervezetek minden 

szempontból megnyugtató helyzetben vannak az esetleges adatvédelmi problémák 

következményei tekintetében is. 

 

Enying Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 2020.01.30 napján a fenti árajánlatot   

39/2020 (I.29) számú határozatával elfogadta.  

 

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, szíveskedjen a sürgősségi indítványt megtárgyalni, a 

beterjesztett határozati javaslatot elfogadni. 

2. Jogszabályi hivatkozások: 

intézmények: Szolgáltatási díj (Ft/hó+ÁFA): 

Enyingi Polgármesteri Hivatal  80.000 Ft 

Enying Város Önkormányzata 30.000 Ft 

Enyingi Szirombontogató Óvoda 30.000 Ft 

Enyingi Városi Bölcsőde 30.000 Ft 

Enying Város Önkormányzatának 
Városgondnoksága 65.000 Ft 

Enyingi Egyesített Szociális Intézmény 65.000 Ft 

Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár 30.000 Ft 

Enyingi Család- és Gyermekjóléti Intézmény 65.000 Ft 



− Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

− Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendelete 

 

 

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

 Tagönkormányzatok hozzájárulása dologi kiadásokhoz. 

 

 

4. Melléklet: 

- határozati javaslat 

-korábbi szerződés 

-árajánlat 

-Enying Város Önkormányzatának határozata 

 

- Társulási Tanács 26/2018. (V. 29.) határozata 

 

Enying, 2020. január 30.  

Tisztelettel: 

 

                                                                                                  Viplak Tibor s.k. 

                                                                                                          elnök 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási 

Tanácsának …/2020. (I. 30.) határozata: 

 

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsa 

1. megismerte és tudomásul vette az előterjesztésben foglaltakat, 

 

2. egyetért azzal, hogy Enying Város Önkormányzata az Enying Mikrokörzeti Szociális és 

Gyermekjóléti Intézményi Társulás és az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény 

vonatkozásában HÁTADAT Audit Szolgáltató és Tanácsadó Kft- vel fennálló megbízási 

szerződéseket az ott meghatározott feltételekkel mondja fel, 

 

3. Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Beszerzési 

Szabályzata 2.3 pontja alapján eltekint a 3 ajánlat beszerzésétől és elfogadja a Reé 

Consulting Nonprofit Kft árajánlatát, 

 

4. felhatalmazza az elnököt, hogy az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményi Társulás és az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény vonatkozásában 

szerződést kössön a Reé Consulting Nonprofit Kft-vel a 20120.01.20. napján kelt 

árajánlata alapján, az Adatvédelmi tisztségviselő feladatainak ellátására bruttó 65.000 

Ft/hó vállalási áron,  

 



5. úgy határozott, hogy 2020.március 1. napjától a 4. pont szerinti vállalási ár lakosság 

arányosan megosztásra kerül a feladatellátásban részt vevő települések között, a 

mellékelt táblázat szerint. 

 

Felelős: Viplak Tibor elnök, Dr. Bodor Katalin jegyző 

Határidő: 1. pont tekintetében: azonnal 

                2.pont tekintetében: értelemszerűen 

                3.pont tekintetében: azonnal 

                4.pont tekintetében: értelemszerűen 

                5.pont tekintetében: értelemszerűen 

 

  



DPO hozzájárulás 2020. adatok Ft-ban

Település megnevezéselakosságszám (fő)2020/hó

Enying 6 775 25 123

Dég 2 191 8 125

Lajoskomárom 2 214 8 210

Mezőkomárom 956 3 545

Szabadhídvég 859 3 185

Mezőszentgyörgy 1 355 5 025

Lepsény 3 179 11 788

Összesen 17 529 65 000

65 000 Ft/hó/társulás

65000/ 17529 fő= 3,70814 Ft/fő/hó





Település megnevezése lakosságszám (fő) 2018. június hó

Enying 6 861 20 044

Dég 2 233 6 524

Lajoskomárom 2 246 6 562

Mezőkomárom 947 2 767

Szabadhídvég 845 2 469

Mezőszentgyörgy 1 358 3 967

Összesen 14 490 42 333

Település megnevezése lakosságszám (fő) 2018.júliustól

Enying 6 861 16 429

Dég 2 233 5 347

Lajoskomárom 2 246 5 378

Mezőkomárom 947 2 268

Szabadhídvég 845 2 023

Mezőszentgyörgy 1 358 3 252

Lepsény 3 189 7 636

Összesen 17 679 42 332

254000 :6 intézmény= 42 333 Ft/hó/társulás

42333: 14490 fő = 2,9215 Ft/fő/hó

42333 : 17679= 2,3945 Ft/fő/hó











ÁRAJÁNLAT Reé Consulting Nonprofit Kft. 
8000 Székesfehérvár, Várkörút 4. 

 
Enying Város Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal 
8130 Enying, Kossuth u. 26. 
 

Tárgy: GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) tekintetében való megfelelés, felmérés, oktatás és dokumentáció 
minták felülvizsgálata, elkészítése (intézmények), kockázat-elemzések, adatvédelmi tisztviselői (DPO) feladatok 
ellátása, tanácsadás, háttértámogatás biztosítása. 
 
Viplak Tibor 
Polgármester 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Korábbi egyeztetésünk alapján – a városra és intézményeire vonatkozó, általunk megismert adatok figyelembevételével 
- a kérdéses, általam korábban megküldött dokumentumban is szereplő szolgáltatások tekintetében az alábbi ajánlatot 
adjuk: 
 
A megrendelőre vonatkozó adatok: 
 
Szervezeti egységek:  
 
 - Enying Város Önkormányzata és Intézményei 
 
Javasolt szolgáltatások, feladatok: 

 
1. jogi felmérés elvégzése 
2. informatikai felmérés elvégzése, jelenleg használt informatikai rendszer vizsgálata adatvédelmi szempontból 
3. elektronikus levelezés, mailboxok, e-mail, internet használati szabályok, belső adatbázisok és az azokhoz való 
hozzáférés vizsgálata 
4. munkatevékenységek, belső- és külső (harmadik személyek felé történő) adatáramlás, adattovábbítás áttekintése 
(pl, személyes adatokhoz való hozzáférés), 
5. adatvédelmi hatásvizsgálat 
6. adatkezelések jogalapjainak vizsgálata, meghatározása 
7. kezelt, illetve nyilvántartott személyes adatok vizsgálata az adatminimalizálás szempontjából 
8. adatbiztonsági kockázatok felmérése, elemzése 
9. adatkezelések nyilvántartásának kialakítása 
10. adatfeldolgozói szerződések elkészítése, adatfeldolgozók felügyelete 

11. adatvédelmi incidens nyilvántartások elkészítése 
12. érdekmérlegelési tesztek elvégzése, dokumentálása az egyes kezelt személyes adatokhoz kacsolódóan 

13. általános adatvédelmi, adatkezelési tájékoztató és szabályzat elkészítése, felülvizsgálata 
14. Információbiztonsági Szabályzat (IBSZ) felülvizsgálata adatvédelmi szempontból, hiánya esetén elkészítése 
15. szükséges tájékoztatók elkészítése az érintett magánszemélyek számára (pl, kezelt adatok köre, jogalapja, 
továbbításának menete, célja, címzettje, kamerák elhelyezkedése, felvételek felhasználása, jogalapja, stb.) 
16. foglalkoztatási jogviszonyokkal (közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony, stb.) kapcsolatos adatkezelések, 
kinevezések, megbízási szerződések, munkaszerződések, tájékoztatók áttekintése, módosítása 
17. dolgozók részére adatvédelmi tréning tartása, a felkészültség felmérése 
18. dolgozói és ügyféladatbázisok felülvizsgálata 
19. hozzájáruló nyilatkozatok vizsgálata, módosítása 
20. titoktartási megállapodások, nyilatkozatok mintáinak elkészítése 

21. megfelelő metodika kialakítása a dolgozók adatkezelési tevékenysége, betekintési lehetősége vonatkozásában 
(„jógyakorlatok” kialakítása),  
22. szerződéses partnerek átvilágítása 



23. Adatvédelmi Tisztviselő (DPO) kijelölése és feladatának ellátása valamint folyamatos szakértői háttértámogatás 
biztosítása az adatkezelési tevékenységek adatvédelmi szempontból való folyamatos megfelelőségének fenntartása 
érdekében. 
 
Ajánlatkérő feladatai: 
A feladatok elvégzéséhez szükséges feltételek (személyi, tárgyi, információk) biztosítása előre egyeztetett 
időpontokban, amelyek elengedhetetlen feltételei a sikeres felkészülésnek és szolgáltatás-nyújtásnak. 
 
Szolgáltatás ajánlat szerinti díja forintban részletezve: 
 
A fenti szolgáltatások teljeskörű biztosítására az alábbi táblázatban szereplő ajánlatot adjuk. 
 
Az említett összegek az ajánlatban szereplő minden szolgáltatás ellenértékét tartalmazzák.  
Ajánlatunk elfogadása esetén - a hosszútávú együttműködés érdekében - a hasonló ajánlatokban általánosan 
alkalmazottakkal ellentétben, az 1-23. pontban szereplő feladatok elvégzéséért (a jogi és informatikai felmérés, 
kockázatelemzés, dokumentációs mintadokumentumok elkészítése, felülvizsgálata, oktatás, stb.) járó díjazástól teljes 
egészében eltekintünk, amennyiben a közöttünk létrejövő szerződést a fenti összes (1-23. pont) szolgáltatás tekintetében 
határozott időre, a költségvetési évre vonatkozólag meg tudjuk kötni. 
Cégünk az önkormányzati és az államigazgatás egyéb területeiről is komoly tapasztalatokkal és referenciákkal bír (pl 
Komárom Város Önkormányzata és összes intézménye, Tatabányai Tankerület, stb.).  
A fentiek mellett Kft-nk rendelkezik tevékenyégére vonatkozó felelősségbiztosítással is, így az általunk képviselt 
szervezetek minden szempontból megnyugtató helyzetben vannak az esetleges adatvédelmi problémák következményei 
tekintetében is. 

 

intézmények: 
Szolgáltatási díj 
(Ft/hó+ÁFA): 

Enyingi Polgármesteri Hivatal  80.000 Ft 

Enying Város Önkormányzata 30.000 Ft 

Enyingi Szirombontogató Óvoda 30.000 Ft 

Enyingi Városi Bölcsőde 30.000 Ft 

Enying Város Önkormányzatának 
Városgondnoksága 65.000 Ft 

Enyingi Egyesített Szociális 
Intézmény 65.000 Ft 

Vas Gereben Művelődési Ház és 
Könyvtár 30.000 Ft 

Enyingi Család- és Gyermekjóléti 
Intézmény 65.000 Ft 

 

Székesfehérvár, 2020. január 20 

Tisztelettel: 
 

 
 

Dr. Lórodi László 
adatvédelmi szakértő 
munkajogi szakjogász 




