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Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
73/2002. (IV. 24.) számú határozata 

 
A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL 

 
Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 88-90- §-aiban, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. §. (1) 
bekezdésében foglaltak szerint a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát az alábbiakban állapítja 
meg: 
 
1. A költségvetési szerv neve:  
     Enying Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
 
2. A költségvetési szerv székhelye, törzsszáma: 
     Költségvetési szerv székhelye: 8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26.  
     362830 
 
3. Telephelyei:    
    8130 Enying, Kossuth Lajos utca 22. 
    8130 Enying, Szabadság tér 16/a. 
    8130 Enying, Kossuth u. 29. 
4.  
     
 
5. Adószáma:    
     15362838-2-07 
 
6. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  

A helyi önkormányzatokról szóló1990. évi LXV. törvényben, elsősorban 
annak 8. §, 36. § és 38. §-ában meghatározott feladatok 

 
7. Tevékenysége: 
7.1 TEÁOR szerint: 

8411 Általános közigazgatás - főtevékenység 
8413 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése 
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
5629 Egyéb vendéglátás 

 
7.2 Alaptevékenységi szakágazat szerinti besorolás: 

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások igazgatási tevékenysége 

 
7.3 Alaptevékenységi szakfeladat szerinti besorolás: 
 

841112  Önkormányzati jogalkotás 
841114  Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841115  Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
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841116 Országos, és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 

841117  Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841118  Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841126  Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó 
igazgatási tevékenysége 

841127  Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841132  Adóigazgatás 
841133  Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841173  Statisztikai tevékenység 
680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
562917  Munkahelyi étkeztetés 
 

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokból fakadó 
feladatok bonyolítása.  

- Az önkormányzat részben önálló intézményeinek 
pénzügyi és gazdasági feladatai ellátásának biztosítása. 

- Az önkormányzat részben önálló intézményei részére 
beszerzések koordinálása, lebonyolítása, készletezése. 

- Közterületen végzett tevékenység szervezése, 
felügyelete. 

- Beruházási és egyéb feladatok végzése és ellenőrzése. 
- Ellátja az önkormányzat vagyongazdálkodásával és 

nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat. 
 
Végzi a város honlapjának információkkal való feltöltését, folyamatos 
frissítését. 

 
7.4 Vállalkozási tevékenysége: 

 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 
8. A költségvetési szerv illetékessége:  

Enying város közigazgatási területe, körzeti feladatokat lát el, - 
kiemelt építéshatósági, gyámhivatali, telepengedélyezési, illetve 
telep létesítésének bejelentése és okmányirodai ügyekben – Dég, 
Szabadhídvég, Mezőkomárom, Lajoskomárom, Lepsény, 
Mátyásdomb, Kisláng, Mezőszentgyörgy települések közigazgatási 
területén. A gazdaság és területfejlesztési feladatok keretében 
kistérségi területfejlesztési feladatokat lát el. 

 
9. Alapítás dátuma:   
     1990. 09. 30. 
 
10. Irányító szerv neve, székhelye:  
     Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 8130 Enying, 
     Kossuth Lajos utca 26. 
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11. Besorolása:  

Gazdálkodási besorolása alapján: önállóan működő és gazdálkodó, 
előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 
Pénzügyi-gazdasági feladatait saját szervezeti egysége útján látja el. 
Az általános forgalmi adó alanya, az általános szabályok szerint 
adózó költségvetési szerv. 

 
12. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  

A képviselő-testület – pályázat alapján – a jogszabályban 
megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez 
ki.  
A költségvetési szerv vezetőjének, a jegyzőnek kinevezési, megbízási 
rendje az alábbiak szerint alakul: 
a) A jegyzői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. 
A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos 
feladatokat a képviselő-testület döntése figyelembe vételével a 
polgármester irányítja. 
b) A jegyzőt a helyi önkormányzat képviselő-testülete nevezi ki. A 
kinevezés határozatlan időre szól. 

 
A képviselő-testület a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint aljegyzőt 
nevez ki, a jegyző helyettesítésére. A jegyzőre vonatkozó egyéb 
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Az intézmény 
vezetője képviseli az intézményt és dolgozói felett gyakorolja a 
munkáltatói jogokat, az aljegyző tekintetében az egyéb munkáltatói 
jogokat. 

 
13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:  

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá 
tartozó közszolgálati jogviszony (köztisztviselők),  a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény hatálya alá tartozó 
munkaviszony (egyéb foglalkoztatottak) 

 
 
14. A feladat ellátását szolgáló vagyon:   
    1. melléklet szerint. 
 
14/A. 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. Szervezeti felépítésének jellege: 
    Körzetközponti feladatokat ellátó városi Polgármesteri Hivatal 
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16. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88-90. §-aiban 
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:  
Az Enying Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala alapító okiratát Enying Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 73/2012. (III. 28.) határozatával 2012. április 15. napi 
hatállyal hagyta jóvá.  
 
 
 
Enying, 2012. március 28. 
 

P.H.  
 

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

 
 
 

 
AZ ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ 

OKIRATÁHOZ 
 
Az intézmény alapfeladatainak ellátását szolgáló vagyon: 
Ingatlanok: használati joggal 
 

 
Polgármesteri Hivatalhoz tartozó ingatlanok 

 

Sorszám Hrsz Megjegyzés Cím Terület m2 

1. 483 önkormányzati tulajdon Enying, Kossuth u. 26. 1927 
2. 461 önkormányzati tulajdon Enying, Kossuth u. 22. 471 
3. 1474/58 önkormányzati tulajdon Enying, Szabadság tér 

16/a. 
187 

4. 1329 önkormányzati tulajdon Enying, Kossuth u. 29. 
(volt Tourinform épülete) 

72 

 
 
Ingóságok: az intézmény számviteli nyilvántartásában szereplő adatok szerint. 
 
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat feladatai ellátásához szabadon 
használhatja, de nem idegenítheti el és nem terhelheti meg azokat. 
 


