
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 221/2008. (VI. 25.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a Polgármesteri  Hivatal 73/2002.  (IV. 24.) 
számú határozattal  elfogadott  alapító okiratát  2009.  július 
01-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

− Az alapító  okiratban  szereplő  „Intézmény neve” szövegrész  helyébe  a  „1.  A költségvetési 
szerv neve:” szöveg lép.

− Az  alapító  okiratban  szereplő  „Székhelye,  törzsszáma”  szövegrész  helyébe  a  „2.    A   
költségvetési  szerv  székhelye,  törzsszáma: 8130  Enying,  Kossuth  Lajos  utca  26.   362830” 
szöveg lép.

− Az alapító okiratban szereplő „Telephelyei” szövegrész helyébe a „3. Telephelyei: 8130 Enying, 
Kossuth Lajos utca 22., 8130 Enying, Szabadság tér 16/a.” szöveg lép.

− Az  alapító  okiratban  szereplő  „Bankszámlaszáma”  szövegrész  helyébe  a  „4. 
Bankszámlaszáma:” szöveg lép.

− Az alapító okiratban szereplő „Adószáma” szövegrész helyébe a „5. Adószáma:” szöveg lép.

− Az alapító okiratban szereplő 
„Szakágazati besorolása: 841105

Helyi önkormányzatok, valamint 
többcélú kistérségi társulások  igazgatási 
tevékenysége

Alapító szerv neve: Enying Város Önkormányzata

Az intézmény működési területe:
Enying város közigazgatási területe

Az intézmény fenntartója: Enying Város Önkormányzata

Felügyeleti szerve: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Önkormányzati feladatként ellátandó alaptevékenység:
751153 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások 

igazgatási tevékenysége
751142 Területi, körzeti igazgatási szervek tevékenysége
751966 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások 

feladatra nem tervezhető elszámolása
751922 Önkormányzatok  valamint  többcélú  kistérségi  társulás 

elszámolásai
751889 Gazdaság és területfejlesztési feladatok
751164 Települési  és  területi  kisebbségi  önkormányzatok igazgatási 

tevékenysége
751175  Országgyűlési  képviselőválasztással  kapcsolatos  feladatok 



végrehajtása
751186  Önkormányzati  képviselőválasztással  kapcsolatos  feladatok 

végrehajtása
851297 Védőnői szolgálat
851912 Anya-, gyermek-, és csecsemővédelem

Az  önkormányzati  igazgatási  tevékenység  keretében  ellátja  az 
okmányirodai  feladatokat.  A  területi,  körzeti  igazgatási  szervek 
tevékenysége keretében ellátja a körzetközponti építésügyi hatóság és 
gyámhivatal  feladatokat.  A gazdaság  és  területfejlesztési  feladatok 
keretében kistérségi területfejlesztési feladatokat lát el.

Jogállása, gazdálkodási jogköre: 
Önálló jogi személy. Önállóan 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 intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét,  a jegyzőt nyilvános pályázati  eljárás útján, 
határozatlan  időtartamra  Enying  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  nevezi  ki.  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.

A feladat ellátását szolgáló vagyon: 1. sz. melléklet szerint.

Az ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

Szervezeti felépítésének jellege:
Körzetközponti feladatokat ellátó városi Polgármesteri Hivatal

Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Az  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.”

szövegrész helyébe a következő  szöveg lép:

„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
6810 Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7311 Reklámügynöki tevékenység
5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

7.2 Alaptevékenységi szakágazat szerinti besorolás:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások igazgatási tevékenysége

7.3 Alaptevékenységi szakfeladat szerinti besorolás:
75115-3 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége
75114-2 Területi, körzeti igazgatási szervek tevékenysége
75196-6 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 

   feladatra nem tervezhető elszámolása
75192-2 Önkormányzatok, valamint  többcélú kistérségi társulások 

   elszámolásai
75188-9 Gazdaság- és területfejlesztési feladatok
75116-4 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási 

   tevékenysége
75117-5  Országgyűlési  képviselőválasztással  kapcsolatos  feladatok 

végrehajtása
75118-6 Önkormányzati  képviselőválasztással  kapcsolatos feladatok 

végrehajtása
85129-7 Védőnői szolgálat
85191-2 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem

7.4 Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

7.5 Kisegítő tevékenységei: 
75195-8 A költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítő, 
               kisegítő tevékenységek

Kiadja az Enyingi Hírmondót,
Az intézmény alapfeladatának ellátásának sérelme nélkül a 
tevékenységéhez használatba adott helyiségei, eszközei tartós és 
eseti bérlete,
Végzi a város honlapjának információkkal való feltöltését, 
folyamatos frissítését.
(Az alaptevékenység kiadásainak 1 %-a kisegítő tevékenység.)

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.

11. Besorolása: 
A tevékenység jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv.

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.

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.
15. Szervezeti felépítésének jellege:

Körzetközponti feladatokat ellátó városi Polgármesteri Hivatal

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.”

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 


