
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság  2010.  március 22- é n  megtartott  üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Jelen vannak: Gebula Béla Ákos a bizottság elnöke, Botos Sándor, Gál Balázs, Kató Balázs 
bizottsági tagok, dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Nagy József Ödön képviselő, 
Bedi Andrea, Nemes Diána intézményvezetők, Némethné Szuntheimer Edina 
jegyzőkönyvvezető

Gebula  Béla  Ákos köszönti  a  megjelenteket.  A  jelenléti  ív  alapján  megállapítja,  hogy  a  bizottság 
határozatképes,  a  létszám 4 fő,  jelezte  távolmaradását  Tolnai  Zsuzsanna.  A jegyzőkönyv  vezetésére 
felkéri Némethné Szuntheimer Edinát. Az ülést 14 óra 2 perckor megnyitja. Javasolja a meghívóban 
közölt  napirend módosítását.  Mivel  a kitüntetési  javaslatokkal  kapcsolatos  APEH állásfoglalás nem 
érkezett  meg,  ezért  javasolja  a  zárt  ülés  anyagát  képező  kitüntetési  javaslatok  újratárgyalását  a 
napirendről  levenni.  Időközben  Polgármester  Úr  is  kitüntetési  javaslattal  élt,  amit  javasol  a  most 
napirendről  levett  ajánlásokkal  együtt  tárgyalni.  Kéri,  hogy  aki  a  módosított  javaslattal  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon!

A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal a módosító javaslatot elfogadta. 

Gebula Béla Ákos: Javasolja a következő módosított napirend elfogadását: 

Napirend: 
1) Pályázati kiírás a Szirombontogató Óvoda intézményvezetői állására
2) Pályázati kiírás a Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői  

állására
3) Az Enyingi Református Egyházközség támogatási kérelme
4) Tájékoztatás óvodai/iskolai beiratkozás időpontjáról
5) Kihívás Napja versenyfelhívás
6) Kérelem díszsírhellyé nyilvánítás tárgyában
7) Vegyes ügyek

A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal a módosított  napirendet elfogadta.

1. Pályázati kiírás a Szirombontogató Óvoda intézményvezetői állására

Gebula Béla Ákos: Az anyagban kiküldésre került az írásos előterjesztés.  Kérdezi,  hogy kinek van 
módosító javaslata, véleménye hozzászólása?

Nagy József Ödön: a  elmondja, hogy a pályázati kiírásban szereplő határidő megjelelölést nem érti. 
Nevezetesen a pályázat benyújtási határidejével  kapcsolatban van kifogása illetve módosító javaslata. 
Szerinte  konkrét  dátum  megadása  ésszerűbb  lenne,  mivel  a  KSZK-n  és  a  Közlönyben  eltérő 
időpontokban fog megjelenni a pályázati kiírás. A jelentkezők számára informatívabb lenne a pontos 
dátum megadása. 

Némethné Szuntheimer Edina elmondja, hogy jogszabály a KSZK-n való megjelenés dátumát tekinti 
a  határidő  számítás  szempontjából  irányadónak,  ezért  nem  került  ez  külön  kiemelve  a  pályázati 
felhívásban.



Nagy József Ödön javaslata, hogy 2010. május 15. vagy a hozzá legközelebb eső munkanap, tehát 
2010. május 14. legyen a leadási határidő, a későbbi viták elkerülése érdekében. Így a véleményezésre 
jogosultaknak  is  elegendő idő  áll  rendelkezésére  és  az  elbírálás  határidejeként  feltüntetett  dátum is 
tartható.

Gebula Béla Ákos előzőben elhangzottak alapján ismerteti a  határozati javaslatot.

A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Enying, Város Önkormányzata Oktatási-, Kulturális és Sportbizottságának 
5/2010. (III.22.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának Oktatási-,  Kulturális  és  Sportbizottsága  úgy 
határozott, hogy az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé: 

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  a Szirombontogató  
Óvoda  magasabb  vezetői  feladatainak  ellátására  pályázatot  ír  ki.  A  pályázati  kiírás  szövege  a  
határozat mellékletét képezi.

Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati felhívást az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában,  
a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán valamint  
a helyben szokásos módon tegye közzé.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Szörfi István jegyző

2) Pályázati kiírás a Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői 
állására

Gebula Béla Ákos az előterjesztéssel kapcsolatban ismerteti az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
Közművelődési  Főosztályának  levelét,  melyet  az  ülés  előtt  kapott  kézhez,  valamint  a  kérdéseket, 
melyekre a minisztériumi válasz érkezett. Az utolsó ponthoz kapcsolódva megjegyzi, hogy szerencsére 
a könyvtárnak van olyan dolgozója, aki tagja a Magyar Könyvtárosok Egyesületének, nevezetes Rideg 
Lászlóné.  A határozati  javaslatra  vonatkozó módosító javaslata,  hogy a  pályázati  kiírásban szereplő 
szükséges  végzettség  megadása  a  Vhr.  szerinti  normaszöveg  beemelésével  legyen megadva,  mert  a 
felsorolás az előterjesztésben szereplő formában nem ugyanazt jelenti (a három lehetőség helyett öt szerepel).  
Módosító javaslata továbbá, hogy a határozati javaslat utolsó bekezdése helyett a következő elfogadása: 

Felkéri a polgármestert, hogy a szakmai bíráló bizottság létrehozásához keresse meg és kérje fel: 

- a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének elnökét, Földdeák 
Andrást, hogy a szakszervezet delegáljon egy szakszervezeti tagot a bizottságba;

- a  Magyar  Népművelők  Egyesületének  elnökét  Sajó  Attilát,  hogy  az  Egyesület 
delegáljon egy tagot a bizottságba

- valamint Rideg Lászlónét  a Vas Gereben Művelődési  Ház és  Könyvtár dolgozóját, 
hogy vegyen részt a bizottság munkájában.

Nagy József  Ödön javasolja,  hogy itt  is  konkrét  időpont  szerepeljen a pályázati  anyag leadásának 
határidejeként. Itt lehet akár egy hónappal későbbi dátum is. 

Gebula Béla Ákos szerint a hosszabb véleményezési folyamat miatt itt is érdemes ugyanazt a májusi 
időpontot megjelölni. Az előzőben elhangzottak alapján ismerteti a  határozati javaslatot.



A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
Enying, Város Önkormányzata Oktatási-, Kulturális és Sportbizottságának 
6/2010. (III.22.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának Oktatási-,  Kulturális  és  Sportbizottsága  úgy 
határozott, hogy az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé: 

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,  hogy  a Vas Gereben 
Művelődési Ház és KÖnyvtár magasabb vezetői feladatainak ellátására pályázatot ír ki. A 
pályázati kiírás szövege a határozat mellékletét képezi.
Felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  pályázati  felhívást  a  Magyar  Közlöny  mellékleteként  megjelenő  
Hivatalos  Értesítőben,  a  Kormányzati  Személyügyi  Szolgáltató  és  Közigazgatási  Képzési  
Központ internetes oldalán valamint  helyben szokásos módon tegye közzé.

Felkéri a polgármestert, hogy a szakmai bíráló bizottság létrehozásához keresse meg és kérje  
fel: 

- a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének elnökét,  
Földiák Andrást, hogy a szakszervezet delegáljon egy szakszervezeti tagot  
a bizottságba;

- a  Magyar  Népművelők  Egyesületének  elnökét  Sajó  Attilát,  hogy  az  
Egyesület delegáljon egy tagot a bizottságba

- valamint Rideg Lászlónét a Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár  
dolgozóját, hogy vegyen részt a bizottság munkájában.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

Szörfi István jegyző

3) Az Enyingi Református Egyházközség támogatási kérelme

Gebula Béla Ákos elmondja, hogy kérte Imre Géza urat, hogy a kérelem a költségvetés elfogadása 
előtt januárban kerüljön a bizottság elé. Most az elfogadott költségvetés ismeretében nem tudja, hogy 
mit lehet tenni az ügy érdekében. Elviekben támogatja a kérelmet, csupán a lehetséges forrást nem látja.

Gál Balázs hozzáfűzi, hogy a bizottságnak sincs felosztható kerete.

Gebula  Béla  Ákos:  Ahogy  az  imént  is  elmondta  elvileg  támogatja  a  kérést,  de  az  előző  évekhez 
hasonlóan 200.000 forintos összeggel értene egyet. Ismerteti a határozati javaslatát. Kérdezi, hogy kinek 
van  további  hozzászólása  észrevétele.  Ennek  hiányában  kéri,  hogy  aki  a  javaslattal  egyetért 
kézfeltartással szavazzon.

A bizottság 3 igen és  1 nem szavazattal  az alábbi határozatot hozta: 

Enying, Város Önkormányzata Oktatási-, Kulturális és Sportbizottságának 
7/2010. (III.22.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának Oktatási-,  Kulturális  és  Sportbizottsága  úgy 
határozott,  hogy  a  Református  Egyházközség  rendezvénytámogatás  iránti 
kérelmét  elviekben  támogatja  maximum  200.000  forint  összeg  erejéig, 
amennyiben az önkormányzat pénzügyi helyzete ezt lehetővé teszi. 



4) Tájékoztatás óvodai/iskolai beiratkozás időpontjáról

Gebula Béla Ákos ismerteti az óvodai/iskolai beiratkozás Jegyző Úr által megadott időpontját. Úgy 
gondolja, hogy a intézményvezetők a szükséges intézkedéseket megteszik. Mivel csupán tájékoztatásról 
van szó, a téma bizottsági döntést nem igényel.

5) Kihívás napja versenyfelhívás

Gebula Béla Ákos: Úgy látja, hogy nincs értelme indulni. Nem a nevezési díj összege elrettentő, hanem 
abban  a  kategóriában,  amelyben  Enying  is   indulna,  annyi  embert  kell  regisztrálni,  amennyire  a 
tapasztalatok alapján nincs reális esély a településen. Úgy gondolja azonban, hogy a hagyományteremtő 
jeleggel  az  idén  is  meg kell  rendezni  a  Városi  Sportnapot,  amire   szerinte  szponzori  támogatást  is 
könnyebb szerezni.

Bedi  Andrea elmondja,  hogy a Városi  Sportnap tervezése már folyamatban van.  Várhatóan április 
végén kerül lebonyolításra, ami az időjárás függvényében változhat. 

Gál Balázs kéri, hogy a bizottság áprilisi ülésén Intézményvezető Asszony adjon bővebb tájékoztatást a 
tervezett programokról.

Gebula  Béla  Ákos javasolja,  hogy  a  bizottság  ne  támogassa   a  részvételt.  További  hozzászólás 
hiányában kéri, hogy aki javaslatával egyetért kézfeltartással szavazzon!

A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying, Város Önkormányzata Oktatási-, Kulturális és Sportbizottságának 
8/2010. (III.22.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Oktatási-, Kulturális és Sportbizottsága úgy 
határozott, hogy, hogy az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület 
elé: 

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem kíván nevezni  
a 2010. évi McDonald’s Kihívás Napja versenyre. 

6) Kérelem díszsírhellyé nyilvánítás tárgyában

Gebula Béla Ákos ismerteti Bodó Éva kérelmét, édesapja Bodó Imre díszpolgár sírjának díszsírhellyé 
nyilvánítása tárgyában. A levélből kiderül, hogy sírmegváltást nem kell fizetni, de a díszsírhely fogalom 
pontos tartalma nem világos számára. 

Nagy József Ödön elmondja, hogy Bodó Imre sírja kiemelt helyen fekszik a katolikus temetőben, ahol 
az egyházközség meghatározó személyiségei nyugszanak. 

Némethné  Sz.  Edina elmondja,  hogy  a  hatályos  kitüntetési  rendeletből  egy  2008.  évi  módosítás 
kapcsán  kikerült  az  önkormányzat  díszsírhely  biztosítási  kötelezettsége,  de  Aljegyző  Úr  véleménye 
szerint - akivel egyeztetett a napirendi pont kapcsán - mivel a haláleset ideje 2006. évi,  az akkor hatályos 
helyi rendelet az irányadó. 



Gebula Béla Ákos:  Továbbra is  az foglalkoztatja,  hogy milyen kötelezettségekkel  jár a díszsírhellyé 
nyilvánítás. Milyen számonkérhető kötelezettségeket takar. 

Némethné Sz. Edina: Helyi rendeleti szinten ez nincs szabályozva, a temetőkről és a temetkezésről 
szóló 5/2001.  (III.28.)  számú helyi  rendelet,  csupán a díszsírhely  méreteivel  kapcsolatban tartalmaz 
előírást. 

Gebula Béla Ákos javasolja, hogy mivel a bizottság a hiányos adatok birtokában nem tud most döntést 
hozni vállalja, hogy felveszi a kapcsolatot Dózsa Istvánnal és egyeztet a témával kapcsolatban. 

7) Vegyes ügyek

7.1. Szakértői jelentés ismertetése

Gebula Béla Ákos: Ismerteti a  hat évfolyamos gimnáziumi képzés bevezetésének véleményezésére 
felkért közoktatási szakértő Boda János Úr  szakmai állásfoglalását. (A bizottság elnöke felolvassa a szakértői  
anyagot.)  Örömének ad hangot, mivel a szakvélemény is alátámasztja, hogy a Bizottság és a Képviselő-
testület  jó  döntést  hozott,  amikor  a  képzési  profil  szélesítésének  érdekében  az  előzetes  döntést 
meghozta. Kérdezi, hogy a szakértői anyag mikor kerül a testületi tagok részére kiküldésre. 

Némethné  Sz.  Edina elmondja,  hogy  a  végleges  döntés  meghozatala  előtt,  az  összes  szakmai 
véleményezési fórum által megküldött anyagokkal együtt kapják meg a testület tagjai. 

7.2. Kistérségi Borverseny

Gebula  Béla  Ákos megköszöni  Gál  Balázsnak,  az  immár  hagyományosnak  számító  Kistérségi 
Borverseny szervezése és lebonyolítása kapcsán kifejtett munkáját. Elmondja, hogy az idei verseny is jó 
hangulatú, színvonalas, a régió borbarátainak megelégedésre szolgáló rendezvény volt. 

Gál  Balázs köszönetét  fejezi  ki  a  Vas  Gereben  Művelődési  Ház  és  Könyvtár  valamint  a  Herceg 
Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola igazgatójának a nyújtott segítségéért, valamint Nagy 
József  Ödönnek,  Dr.  Lelkes  Ákosnak  és  Kató  Balázsnak,  akik  felajánlásaikkal  hozzájárultak  a 
rendezvény sikeréhez.

7.3. A város honlapjával kapcsolatos észrevétel

Kató Balázs: A régió egyik fő jövedelem forrása lehetne a turizmus. Azonban a város honlapján erre a 
menüpontra kattintva igen szegényes információ áll az olvasó rendelkezésére. A német nyelvű változat 
talán  egy  kicsit  bővebb,  de  véleménye  szerint  ez  nem elegendő a  helyi  értékek  bemutatására.  Még 
rendelkezésre  állnak  a  valamikori  Tourinform Iroda  promóciós  anyagai,  legalább ezeket  fel  kellene 
használni.  Más  településekhez  hasonlóan  akár  a  helyi  vállalkozóknak  is  bemutatkozási  lehetőséget 
lehetne biztosítani a város honlapján. Érdeklődik, hogy ezzel kapcsolatban ki tud segítséget nyújtani. 

Nagy  József  Ödön elmondja,  hogy  a  honlapra  való  feltöltésekkel  a  Titkárság  illetve  Illés  József 
foglalkozik.  

Gebula Béla Ákos javasolja,  hogy a Hírmondó következő számában jelenjen meg egy felhívás arra 
vonatkozóan, hogy aki élni kíván a honlap adta lehetőséggel, jelentkezzen a Művelődési Házban. Felkéri 
Nemes  Diana  intézményvezetőt,  hogy  az  anyagokat  gyűjtse  össze  és  juttassa  el  a  hivatalba  a 
megjelentetés érdekében.



További  hozzászólás,  észrevétel,  vélemény  nem  hangozott  el,  ezért  a  bizottság  elnöke  megköszöni  a  megjelentek  
részvételét és az ülést 15 óra 2 perckor  bezárta.

k.m.f.

Némethné Sz. Edina  Gebula Béla Ákos
jegyzőkönyvvezető               a bizottság elnöke



A 5/2010 (III.22.) számú OKS határozat melléklete

Enying város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján pályázatot hirdet

a Szirombontogató Óvoda 
óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre 5 évig szól

A munkavégzés helye: 
Fejér megye, 8130 Enying, Vas Gereben u. 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok :
az irányadó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása

Illetmény és juttatások: 
az illetmény megállapítására és juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 138/1992.(X.8.) Korm.rendelet 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- felsőfokú óvodapedagógus végzettség és pedagógus szakvizsga
- legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
- bűntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai életrajz
- az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 
  elképzeléssel
- iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- nyilatkozat, hogy a pályázat zárt vagy nyílt ülésen történő tárgyalását kéri
- nyilatkozat, amelyben hozzájárul, hogy a  138/1992.(X.8.) Korm.rendelet 5. § (10) 

  bekezdésében foglaltak véleményük kialakításához a pályázat tartalmát megismerhetik
A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be
A pályázat benyújtásának határideje: 

2010. május 14.
A pályázatok benyújtásának módja:

- postai úton a pályázatnak Enying Város Önkormányzata címére történő    
     megküldésével (8130 Enying, Kossuth u. 26.)

- személyesen Enying Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala       
  Titkárságán (8130 Enying, Kossuth u. 26.)

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Jogszabályban meghatározott véleményezési idők betartásával, a 
véleményezésre jogosultak által készített jegyzőkönyvek beérkezését követő 

képviselő-testületi ülés
A pályázat elbírálásának határideje:

2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
Oktatási és Kulturális Közlöny 
Enying Város honlapja



A 6/2010. (III.22.) számú OKS határozat melléklete 

Enying város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján pályázatot hirdet

a Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár 
közművelődési intézmény igazgatója  (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre 5 évig szól

A munkavégzés helye: 
Fejér megye, 8130 Enying, Bocskai  u. 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok :
városi kulturális rendezvények szervezése, a művelődési ház programjának szervezése,  könyvtári  
feladatok ellátása

Illetmény és juttatások: 
az illetmény megállapítására és juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint a 150/1992.(XI.20.) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 a) szakirányú egyetemi végzettség, vagy

- nem szakirányú egyetemi végzettség és fesőfokú szakirányú munkaköri 
                szakvizsga,

- főiskolai könyvtárosi, közművelődési képzettség, 
b) legalább ötéves szakmai gyakorlat,  továbbá

    c) kiemelkedő szakmai vagy tudományos tevékenység

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai életrajz
- az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülőfejlesztési 
  elképzeléssel
- iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- nyilatkozat, hogy a pályázat zárt vagy nyílt ülésen történő tárgyalását kéri
- nyilatkozat, amelyben hozzájárul, hogy a  pályázat elbírálásban közreműködők véleményük 

   kialakításához a pályázat tartalmát megismerhetik
A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2010. október 27. napjától tölthető be
A pályázat benyújtásának határideje: 

2010. május 14.
A pályázatok benyújtásának módja:

- postai úton a pályázatnak Enying Város Önkormányzata címére történő megküldésével 
  (8130 Enying, Kossuth u. 26.)
- személyesen Enying Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Titkárságán 
  (8130 Enying, Kossuth u. 26.)

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A szakmai bizottság javaslatának kialakítását  követő képviselő-testületi ülés

A pályázat elbírálásának határideje:
2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
Magyar  Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítő 
Enying Város honlapja
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