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

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és 
Általános  Iskola  58/2008.  (VI.  25.)  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.  pontja  helyébe  a  következő  2.  pont  lép:  „2.  A  költségvetési  szerv 
székhelye,  törzsszáma, OM azonosító száma: 8130 Enying, Kossuth Lajos utca 55.,  764883, 
201202”,

− Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő 3. pont lép: „3. Telephelye: 8130 Enying, Petőfi 
Sándor utca 12..”,

− Az  alapító  okirat  4.  pontjának  megnevezése  helyébe  a  következő  megnevezés  lép:  „4. 
Adószáma: ”,

− Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő 5. pont lép: „5. Jogszabályban meghatározott 
közfeladata: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti iskolai nevelés és oktatás”,

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

Általános iskola 8520 Alapfokú oktatás
8559 M.n.s. Egyéb oktatás
5629 Egyéb vendéglátás
6820  Saját  tulajdonú,  bérelt 

ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
8551  Sport,  szabadidős  képzés

Gimnázium 8531 Általános középfokú oktatás
8559 M.n.s. Egyéb oktatás
5629 Egyéb vendéglátás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
8551 Sport, szabadidős képzés

6.2 Alaptevékenységi szakágazat szerinti besorolás:
852010 Alapfokú oktatás

6.3 Alaptevékenységi szakfeladat szerinti besorolás:
Általános iskola 80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás

80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 
általános iskolai nevelése, oktatása 
80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás 
(szorgalmi időben)
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés



Gimnázium 80214-4 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás
80216-6 Gimnáziumi felnőttoktatás

6.4 Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

6.5 Kisegítő tevékenységei: 
Általános iskola 92403-6 Diáksport

Gimnázium 92403-6 Diáksport

(Az alaptevékenység kiadásainak 2 %-a kisegítő 
tevékenység.)”,

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

− Az  alapító  okirat  8.  pontja  helyébe  a  következő  8.  pont  lép:  „8.  Irányító  (alapító  illetve 
fenntartó) szerv neve, székhelye: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 8130 
Enying, Kossuth Lajos utca 26.(Törvényességi felügyeletet az Enying Város Jegyzője gyakorol. 
Szakfelügyeletet  a  különböző jogszabályokban megjelölt  ágazati  minisztériumok és  szervek 
látják el.)”,

− Az  alapító  okirat  9.  pontja  helyébe  a  következő  9.  pont  lép:  „9.  Az  intézmény  típusa  és 
évfolyamainak száma:Többcélú  közoktatási  intézmény:  összetett  iskola,  Általános  iskola:  8 
évfolyam, Gimnázium: 4 évfolyam”,

− Az  alapító  okirat  10.  pontja  helyébe  a  következő  10.  pont  lép:  „10.  Maximális  gyermek-, 
tanulólétszám  :   Általános iskola: 450 fő, Gimnázium: - Nappali oktatás munkarendje szerint: 
240  fő, - Felnőtt esti oktatás munkarendje szerint: 175   fő”,

− Az alapító okirat 11. pontja helyébe a következő 11. pont lép: „11. Besorolása:  A tevékenység 
jellege alapján: közszolgáltató közintézmény.

− Feladatellátáshoz  kapcsolódó  funkció  szerint:  önállóan  működő,  előirányzatai  felett  teljes 
jogkörrel  rendelkező  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.”,

− Az alapító okirat 12. pontja helyébe a következő 12. pont lép: „12. 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, a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény és azok végrehajtásáról rendelkező 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  13.  pontja  helyébe  a  következő  13.  pont  lép:  „13.  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)”,

− Az alapító okirat 14. pontja helyébe a következő 14. pont lép: „14. A feladatellátást szolgáló 
vagyon:1. melléklet szerint.”,

− Az alapító okirat 15. pontja helyébe a következő 15. pont lép: „15. A használatba adott vagyon 
feletti  rendelkezési  jog: Az  épület  és  azok  berendezéseinek  tulajdonjoga  Enying  Város 
Önkormányzatáé.  Az  intézmény  a  rendelkezésére  álló  vagyontárgyakat,  a  nevelő-oktató 
feladatok ellátásához szabadon használhatja,  de nem idegenítheti  el  és nem terhelheti  meg 
azokat.  Az  intézmény  a  rendelkezésére  álló  oktatási  és  nem  oktatási  célú  helyiségeket 
határozott időre (egy oktatási évnél nem hosszabb időtartamra) bérbe adhatja, amennyiben a 
bérbeadás az alaptevékenységet nem akadályozza.”,

− Az alapító okirat a következő 16. ponttal egészül ki: 
„16. 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.”,

− Az alapító okirat jelen határozat mellékletét képező 1. melléklettel egészül ki.

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 



„1. melléklet

A HERCEG BATTHYÁNY FÜLÖP GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA  ALAPÍTÓ 
OKIRATÁHOZ

Ingatlanok: használati joggal

Hrsz Cím Földterület Megjegyzés
1304 Enying, Kossuth u. 55. 7887 m2 Önkormányzati 

tulajdon
1374 Enying, Petőfi u. 12. 2228 m2 Önkormányzati 

tulajdon
1240 Enying, Petőfi u. 9121 m2 Önkormányzati 

tulajdon

Ingóságok: az intézmény számviteli nyilvántartásában szereplő adatok szerint.”


