
ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Enying Mikrokörzeti és Gyermekjóléti Intézményi 
Társulás Társulási Megállapodás 6.7.2 pontjában foglaltakat is figyelembe véve az

Egyesített Szociális Intézmény

alapító okiratát az alábbi tartalommal állapítja meg és adja ki:

Egyesített Szociális Intézmény
Alapító Okirata

1. A költségvetési szerv neve: Egyesített Szociális Intézmény

2. A költségvetési székhelye, törzsszáma:
8130 Enying, Szabadság tér 2. 
640668

3/A. Telephelye:
8130 Enying, Hősök tere 5.

3/B. Szolgáltatás igénybevételére nyitva álló helyiségek:
8135 Dég, Kossuth Lajos utca 17.  
8156 Kisláng, Fő utca 63. 
8136 Lajoskomárom, Komáromi út 4. 
8132 Lepsény, Fő út 74.  
8137 Mezőkomárom, Petőfi Sándor utca 74.
8138 Szabadhídvég, Fő utca 3/c.

4. Adószáma:
16700637-1-07

5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény  szerinti  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátás, 
továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 94. § (2) bekezdésében foglalt kötelező 
feladat ellátása.

6. Tevékenysége:

6.1 TEÁOR szerint:
8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
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8899 M.n.s. Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
5629 Egyéb vendéglátás

6.2 Alaptevékenységi szakágazat szerinti besorolás:
881000 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

6.3/a 2009. december 31-ig
Alaptevékenységi szakfeladat szerinti besorolás:

85323-3 Házi segítségnyújtás
85324-4 Családsegítés
85325-5 Szociális étkeztetés
85326-6 Nappali szociális ellátás
85328-8 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás
85317-0 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi 

ellátás
75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 

társulások elszámolásai
6.3/b 2010. január 01-től

Alaptevékenységi szakfeladat szerinti besorolás:
873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 
873013 Demens betegek bentlakásos ellátása 
881011 Idősek nappali ellátása 
881012 Demens betegek nappali ellátása
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
889924 Családsegítés
841409 Máshova nem sorolt pénzügyi igazgatási tevékenység 

önkormányzati költségvetési szervnél

6.4 Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

6.5/a 2009. december 31-ig 
Kisegítő tevékenysége:

55241-1 Munkahelyi vendéglátás

(Az  alaptevékenység  kiadásainak  1  %-a  kisegítő 
tevékenység.)

6.5/b 2010. január 01-től
Kisegítő tevékenysége: 

562917 Munkahelyi étkeztetés

(Az  alaptevékenység  kiadásainak  1  %-a  kisegítő 
tevékenység.)

7. Működési terület: 
Időskorúak  tartós  bentlakásos  szociális  ellátása 
vonatkozásában az Enying, Hősök tere 5. és Szabadság tér 2. 
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szám  alatti  idősek  otthonának  működési  ellátási  területe  a 
Magyar  Köztársaság  területe.  Elsődleges  ellátási  terület: 
Enying város közigazgatási területe. Az Enying Mikrokörzeti 
és  Gyermekjóléti  Intézményi  Társulás  Társulási 
Megállapodásában  rögzített,  közös  megvalósítású  feladatok 
tekintetében a résztvevő települések közigazgatási területe.

8. Irányító (alapító illetve felügyeleti) 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.)

9. Fenntartó neve és székhelye: 
Enying  Mikrokörzeti  Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézményi 
Társulás, 8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26. Az intézmény 
közös  fenntartásával  kapcsolatos  feladat-  és  hatáskörök 
gyakorlását:  az  Enying  Mikrokörzeti  Szociális  és 
Gyermekjóléti  Intézményi  Társulás  Társulási 
Megállapodásban  foglaltaknak  megfelelően  Enying  Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete látja el.

10. Az intézmény típusa: 
Integrált szociális és gyermekjóléti intézmény

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  alanya,  az  általános  forgalmi  
adóról szóló  2007.  évi  CXXVII.  törvény 187.  §  (1)  bekezdése 
szerinti alanyi adómentességet választ.

12. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
Az  intézmény  vezetőjét  nyilvános  pályázati  eljárás  útján, 
határozatlan  időtartamra  –  Lajoskomárom,  Lepsény 
Nagyközségek, Dég, Kisláng, Mezőkomárom és Szabadhídvég 
Községek polgármesterei előzetes véleményének ismeretében 
–  Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
nevezi ki  a közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és külön 
jogszabályok alapján. Enying Város Polgármestere gyakorolja 
–  a  helyi  önkormányzatokról szóló  1990.  évi  LXV.  törvényben, 
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továbbá  az  Enying  Mikrokörzeti  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Intézményi  Társulás  Társulási  Megállapodásban  foglalt 
rendelkezések szerint – az egyéb munkáltatói jogokat. 
Az intézmény vezetője  képviseli  az  intézményt  és  dolgozói 
felett a munkáltatói jogokat gyakorolja.

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)

14. A feladatellátást szolgáló vagyon:
1. melléklet szerint.

15. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:
Az  intézmény  által  használt  az  1.  melléklet  14.1.  –  14.7. 
pontban felsorolt  ingatlanok s  a  bennük lévő berendezések, 
felszerelések,  ingóságok  felett  a  tulajdonos  Önkormányzat 
Képviselő-testülete  jogosult  rendelkezni  azzal,  hogy  2006. 
január  1.  napját  követően  az  Önkormányzatok  közös 
beruházásából, beszerzéséből származó vagyonnövekmény az 
Enying  Mikrokörzeti  Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézményi 
Társulás tulajdonát képezi, mely tekintetében a rendelkezési 
jog a Társulás tagjait együttesen illeti meg.

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, továbbá 
az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi 
Társulás, valamint a mindenkori fenntartó által kibocsátott, a 
gazdálkodást érintő szabályozás alapján.

Záradék: 
Az Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratát Enying Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 216/2010. (VI. 30.) határozatával 2010. július 15. napi hatállyal hagyta jóvá. 

Enying, 2010. június 30.

P.H.

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

AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁHOZ

Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon:

14.1. Az enyingi 1470 hrsz-ú, ténylegesen 8130 Enying, Szabadság tér 2. sz. alatti ingatlan, 
melyben  az  Egyesített  Szociális  Intézmény,  s  azon  belül  bentlakást  nyújtó  Idősek  
Otthona,  az  idősek  nappali  ellátása,  a  szociális  étkeztetés,  a  Házi  segítségnyújtás,  a  
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a Családsegítő szolgálat, a Gyermekjóléti szolgálat és az  
intézményvezetés nyert elhelyezést.

Továbbá az enyingi 2015 hrsz-ú, ténylegesen 8130 Enying, Hősök tere 5. szám alatti  
ingatlan, melyben 19 férőhelyes, tartós elhelyezést nyújtó Idősek Otthona működik.

14.2. A dégi 704 hrsz-ú, ténylegesen 8135 Dég, Kossuth L. u. 17. sz. alatt fekvő ingatlanban 
lévő egy irodai helyiség a benne lévő ingóságokkal, berendezésekkel, felszerelésekkel 
együtt Dég Község Önkormányzata tulajdonában áll.  

14.3. A kislángi 349/1 hrsz-ú, ténylegesen 8156 Kisláng, Fő u. 63. sz. alatt fekvő ingatlanban 
lévő egy irodahelyiség a benne lévő ingóságokkal, berendezésekkel, felszerelésekkel 
együtt Kisláng Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll. 

14.4. A lajoskomáromi  158 hrsz-ú,  ténylegesen 8136 Lajoskomárom, Komáromi u.  4.  sz. 
alatt  fekvő  ingatlanban  levő  egy  irodahelyiség  a  benne  lévő  teljes  bútorzattal, 
felszereléssel,  valamennyi  ingóságával  együtt  Lajoskomárom  Nagyközség 
Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll. 

14.5. A lepsényi 387/1 hrsz-ú, ténylegesen 8132 Lepsény, Fő u. 74. sz. alatt fekvő ingatlanban 
levő  egy  irodahelyiség  a  benne  lévő  teljes  bútorzattal,  felszereléssel,  valamennyi 
ingóságával  együtt  Lepsény Nagyközség Önkormányzata  kizárólagos  tulajdonában 
áll. 

14.6. A szabadhídvégi 42 hrsz-ú, ténylegesen 8138 Szabadhídvég, Fő u. 3/C.sz. alatt fekvő 
ingatlanban  levő  helyiségek  a  bennük  lévő  teljes  bútorzattal,  felszereléssel, 
valamennyi  ingóságával  együtt  Szabadhídvég  Község  Önkormányzata  kizárólagos 
tulajdonában állnak. 

14.7. A mezőkomáromi 163 hrsz-ú,  ténylegesen 8137 Mezőkomárom,  Petőfi  S.  u.  74.  sz. 
alatti  ingatlanban  lévő  egy  iroda  helyiség  a  benne  lévő  bútorzattal,  felszereléssel, 
ingóságokkal Mezőkomárom Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll.
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