
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2009. (V. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az Enying Város Szolgáltató Intézménye 
186/2003. (VIII. 27.)   számú határozattal elfogadott alapító 
okiratát 2009.  július  01-i  hatállyal  az  alábbiak  szerint 
módosítja: 

− Az  alapító  okirat  1.  pontjának  megnevezése  helyébe  a  következő  megnevezés  lép:  „1.  A 
költségvetési szerv neve:”,

− Az  alapító  okirat  2.  pontjának  megnevezése  helyébe  a  következő  megnevezés  lép:  „2.  A 
költségvetési szerv székhelye, törzsszáma: 8130 Enying, Vas Gereben utca 3., 365578”,

− Az  alapító  okirat  3.  pontja  helyébe  a  következő  3.  pont  lép:  „3.  Bankszámlaszáma: 
11500092-11111018-00000000”,

− Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő 4. pont lép: „4. Adószáma: 15365570-2-07”,

− Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő 5. pont lép: „5. Jogszabályban meghatározott 
közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló1990. évi LXV. törvényben meghatározott feladatok 
ellátása”,

− Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő 6. pont lép: „6. Tevékenysége:
6.1 TEÁOR szerint:

8411 Általános közigazgatás - főtevékenység
0150 Vegyes gazdálkodás
0162 Állattenyésztési szolgáltatás
3514 Villamosenergia-kereskedelem
3600 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3812 Veszélyes hulladék gyűjtése
3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3822  Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3900 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
4211 Út, útpálya építése
4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4291 Vízi létesítmény építése
4299 Egyéb m.n.s. építés
4931 Városi, elővárosi, város-térségi szárazföldi személyszállítás
4939 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
5629 Egyéb vendéglátás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadás, üzemeltetése
7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8110 Építményüzemeltetés
8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás 
(kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása



8424 Közbiztonság, közrend
8425 Tűzvédelem
8621 Általános járóbeteg-ellátás
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
9311 Sportlétesítmény működtetése
9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

6.2 Alaptevékenységi szakágazat szerinti besorolás:
841116 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi 
társulási intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatai

6.3 Alaptevékenységi szakfeladat szerinti besorolás:
55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés (kiegészítő jelleggel)
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés (kiegészítő jelleggel)
55241-1 Munkahelyi vendéglátás (kiegészítő jelleggel)
75167-0 Polgári védelmi tevékenység (kiegészítő jelleggel)
75175-7 Önkormányzati valamint többcélú kistérségi társulási 
intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai
75187-8 Közvilágítási feladatok (kiegészítő jelleggel)
75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai
85121-9 Háziorvosi szolgálat (kiegészítő jelleggel)
85128-6 Fogorvosi ellátás (kiegészítő jelleggel)
85129-7 Védőnői szolgálat (kiegészítő jelleggel)
85191-2 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem (kiegészítő jelleggel)
85325-5 Szociális étkeztetés (kiegészítő jelleggel)
85331-1 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
85332-2 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
85333-3 Munkanélküli ellátások
85334-4 Eseti pénzbeli szociális ellátások
85335-5 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások

-  Pénzbeli  és  természetbeni  szociális 
ellátásokból fakadó feladatok bonyolítása. 
- Az önkormányzat részben önálló intézményeinek pénzügyi és 
gazdasági feladatai ellátásának biztosítása.
-  A önkormányzat  részben önálló  intézményei  részére  beszerzések 
koordinálása, lebonyolítása, készletezése.
- Helyi közbiztonsággal kapcsolatos feladatok kiegészítő jelleggel.

-  Közterületen  végzett  tevékenység 
szervezése, felügyelete.
-  A szervezett  intézményi  étkeztetésből  (közétkeztetésből)  fakadó  
önkormányzati feladatok ellátása. 

-  Az  egészségügyi  szolgáltatások 
működésének biztosítása.

6.4 Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

6.5 Kisegítő tevékenységei: 



01402-3 Állattenyésztési szolgáltatás
01403-4 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
45202-5 Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása
60241-7 Menetrendszerű közúti, helyi személyszállítás
70101-5 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
75184-5 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
75185-6 Települési vízellátás és vízminőség-védelem
75186-7 Köztemető fenntartási feladatok
75195-8 A költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítő, 
kisegítő tevékenységek
85125-3 Foglalkozás-egészségügyi ellátás
90111-6 Szennyvízelvezetés- és kezelés
90121-5 Településtisztasági szolgáltatás
90211-3 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági 
tevékenység
92401-4 Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése

(Az alaptevékenység kiadásainak 19 %-a kisegítő tevékenység.)

-  Az  önkormányzat  tulajdonában  álló 
ingatlanok,  intézmények,  bérlemények  üzemeltetéséhez  szükséges 
karbantartási, felújítási munkák, kezelői feladatok ellátása.

- Beruházási és egyéb feladatok végzése 
és ellenőrzése.

-  Helyi  közutak,  közterületek  fenntartása, 
fejlesztési munkái. 

-  Vízrendezési  csapadékvíz  elvezetési 
feladatok.

- Gyepmesteri tevékenység ellátása.
-  Településtisztasági  feladatok  végzése,  a 

kommunális szilárd hulladék kezeléséből eredő feladatok ellátása.
-  Települési  folyékony  hulladék  szállíttatása, 

leürítőhely kezelése.
- Helyi tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok.

    - Piacfelügyelet.
-  Ellátja  az  önkormányzat  tulajdonosi 

jogköréből fakadó közüzemi és kommunális feladatokat. 
-  Egyéb  önkormányzat  által  rábízott 

városüzemeltetési feladatok.
- Helyi tömegközlekedés biztosítása.

-  Iskolabusz  üzemeltetése.”

− Az alapító okirat 7. pontja helyébe a következő 7. pont lép: „7. Működési terület: Enying város 
közigazgatási területe”,



− Az alapító okirat 8. pontja helyébe a következő 8. pont lép: „8. Irányító szerv neve, székhelye: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26.”,

− Az  alapító  okirat  9.  pontja  helyébe  a  következő  9.  pont  lép:  „9.  Az  intézmény  típusa: 
Gazdasági-műszaki szolgáltató intézmény”,

− Az alapító okirat 10. pontja helyébe a következő 10. pont lép: „10. Besorolása: A tevékenység 
jellege alapján: közszolgáltató közintézmény.
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerint: 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.”,

− Az alapító okirat 11. pontja helyébe a következő 11. pont lép: „11. Vezetőjének kinevezési, 
megbízási,  választási  rendje:  Az  intézmény  vezetőjét  nyilvános  pályázati  eljárás  útján  – 
határozatlan időtartamra – Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg a 
közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény,   továbbá  külön  jogszabályok 
alapján. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
Az  intézmény  vezetője  képviseli  az  intézményt  és  dolgozói  felett  a  munkáltatói  jogokat 
gyakorolja.”,

− Az  alapító  okirat  12.  pontja  helyébe  a  következő  12.  pont  lép:  „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).”

A Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert  az  alapító okirat  egységes szerkezetbe foglalására, 
valamint  a  módosítás,  továbbá  az  egységes  szerkezetű  alapító  okirat   Magyar  Államkincstár 
Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága részére történő megküldésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester 


