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ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ . HATÁROZATA  

 
A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL 

 
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXVIII. tv. 88–90. §-aiban foglaltak szerint, valamint a kulturális javak védelméről és a 

muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. tv. 78. §-ának (5) bekezdésében foglaltak, továbbá Enying Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 33/1994. (III. 10.) sz. határozata alapján a Vas Gereben Művelődési 
Ház és Könyvtár alapító okiratát az alábbiakban állapítja meg: 
 
 
1. A költségvetési szerv neve:  Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár  
 
2. A költségvetési szerv székhelye, törzsszáma:  
     8130 Enying, Bocskai utca 1.    
     640679 

 
2/a. A költségvetési szerv telephelye(i):  

8130 Enying, Kossuth Lajos utca 45. 
8131 Enying, Juhász Gyula utca 33. 

 
3. Bankszámlaszáma:       
     11500092-11028976-00000000  

(technikai jellegű, az Szja 1%-os befizetések lebonyolítására 
szolgál) 

 
4. Adószáma: 
     16700644-1-07 
 
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben 
maghatározott közművelődési, könyvtári tevékenység 

 
6. Tevékenysége:  
 
6.1 TEÁOR szerint:    

9101 Könyvtári, levéltári tevékenység 
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása üzemeltetése 
7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  
8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás” 
8559 M.n.s. egyéb oktatás 
9329 M.n.s. Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
9105 Közművelődési tevékenység 
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6.2 Alaptevékenységi szakágazat szerinti besorolás:    
     910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 
 
6.3 Alaptevékenységi szakfeladat szerinti besorolás: 

 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
910501 Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk 
910502 Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek 
mőködtetése 
773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése  
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
682002 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése 
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatások 
855937 M.n.s. egyéb felnıttoktatás 
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidıs szolgáltatások 
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 

 
6.4 Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
7. Működési terület:  
     Enying város közigazgatási területe 
 
8. Irányító szerv neve, székhelye:   

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 8130 
Enying, Kossuth Lajos utca 26. 

 
9. Besorolása:       

Gazdálkodási jogkör alapján: önállóan mőködı, elıirányzatai 
felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. 
Pénzügyi-gazdasági feladatait Enying Város Szolgáltató 
Intézménye szervezeti egysége útján látja el. Az általános 
forgalmi adónak alany, az általános szabályok szerint adózó 
költségvetési szerv. 

 
10. Az intézmény jellege, típusa:     
     Közművelődési intézmény és nyilvános könyvtár, művelődési 
     ház és közművelődési könyvtár 
 
11. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 
 Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázati eljárás útján – 

meghatározott 5 éves időtartamra – Enying Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és 
külön jogszabályok alapján. Felette az egyéb munkáltatói 
jogokat a polgármester gyakorolja. 
Az intézmény vezetője képviseli az intézményt és dolgozói 
felett a munkáltatói jogokat gyakorolja. 
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12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:  

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
hatálya alá tartozó közalkalmazotti jogviszony 
(közalkalmazottak),  a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. 
évi XXII. törvény hatálya alá tartozó munkaviszony (egyéb 
foglalkoztatottak) 

 
13. A feladatellátást szolgáló vagyon:  
    1. melléklet szerint. 
 
 
14. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: 

Az épület és azok berendezéseinek tulajdonjoga Enying Város 
Önkormányzatáé. Az intézmény rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat feladatai ellátásához szabadon használhatja, 
de nem idegenítheti el és nem terhelheti meg azokat. Az 
intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket, 
vagyontárgyakat határozott időre (egy évnél nem hosszabb 
időtartamra) bérbe adhatja, amennyiben a bérbeadás az 
alaptevékenységet nem akadályozza. 

 
15. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 89. §-
ában és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és 
az annak végrehajtására kiadott kormányrendeletek, valamint 
a mindenkori fenntartó által kibocsátott, a  gazdálkodást 
érintő szabályozás alapján.  

 
 
Záradék:  
A Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratát Enying Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 378/2010. (XI. 24.) határozatával 2011. január 01. napi hatállyal hagyta jóvá.  
 
 
Enying, 2010. november 24.  

 
P.H.  

 
 
 

-----------------------------------------------------------
  
alapító szerv vezető aláírása 
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         1. melléklet  

 
 
 

A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALPÍTÓ OKIRATÁHOZ 
 
 
 
 

Az intézmény alapfeladatainak ellátását szolgáló vagyon: 
 
 
Ingatlanok: használati joggal 
 
 
 
Hrsz. Cím Földterület Megjegyzés 

1413/3 Enying, Bocskai u. 1. 
984 m

2 önkormányzati tulajdon 

1313 Enying, Kossuth u. 45. 1083 m2 önkormányzati tulajdon 

1051/1083 tulajdoni hányad 

7722 Enying, Juhász Gy. u. 33. 2138 m2 önkormányzati tulajdon 

86/3 Enying, Gárdonyi G. u. 4680 m2 Önkormányzati tulajdon 

 
 
Ingóságok: az intézmény számviteli nyilvántartásában szereplő adatok szerint.  
 


