
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2009. (VIII. 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 –  e  határozatban 
feltüntetett 6.3/b, 6.5/b és a 6.6/b pont kivételével, amely 2010. január 
01. napján lép hatályba – 2009. szeptember 30-i hatállyal az alábbiak 
szerint módosítja:

− Az alapító okirat 6.1 pontja helyébe a következő 6.1 pont lép: 

[6. Tevékenysége:]
„6.1 TEÁOR szerint:

8411 Általános közigazgatás - főtevékenység
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
4211 Út, útpálya építése
4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4939 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
5629 Egyéb vendéglátás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadás, üzemeltetése
8110 Építményüzemeltetés
8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
8621 Általános járóbeteg-ellátás
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 
9311 Sportlétesítmény működtetése
9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

− Az alapító okirat 6.3 pontja helyébe a következő 6.3/a és 6.3/b pont lép:

[6. Tevékenysége:]

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

01403-4 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
45202-5 Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása
55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés (kiegészítő jelleggel)
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés (kiegészítő jelleggel)
55241-1 Munkahelyi vendéglátás (kiegészítő jelleggel)
60241-7 Menetrendszerű közúti, helyi személyszállítás
70101-5 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása



75167-0 Polgári védelmi tevékenység (kiegészítő jelleggel)
75175-7 Önkormányzati valamint többcélú kistérségi társulási 
intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai
75184-5 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
75185-6 Települési vízellátás és vízminőség-védelem
75186-7 Köztemető fenntartási feladatok
75187-8 Közvilágítási feladatok (kiegészítő jelleggel)
75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai
85121-9 Háziorvosi szolgálat (kiegészítő jelleggel)
85125-3 Foglalkozás-egészségügyi ellátás
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
90111-6 Szennyvízelvezetés- és kezelés
90121-5 Településtisztasági szolgáltatás
90211-3 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági 
tevékenység
92401-4 Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése

- 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.
- Közterületen végzett tevékenység szervezése, felügyelete.
- A szervezett intézményi étkeztetésből (közétkeztetésből) fakadó 
önkormányzati feladatok ellátása. 
- Az egészségügyi szolgáltatások működésének biztosítása.
- 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.

6.3/b 2010. január 01-től
Alaptevékenységi szakfeladat szerinti besorolás:

360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (kiegészítő 
jelleggel)
381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített 
begyűjtése, szállítása, átrakása
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 
átrakása
381201 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, 
szállítása, átrakása
421100 Út, autópálya építése 
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
562912 Óvodai intézményi étkeztetés (kiegészítő jelleggel)
562913 Iskolai intézményi étkeztetés (kiegészítő jelleggel)
813000 Zöldterület-kezelés
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (kiegészítő jelleggel)
841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások
841402 Közvilágítás 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások  
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai
862101 Háziorvosi alapellátás
862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
862301 Fogorvosi alapellátás
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
882111 Rendszeres szociális segély
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
889921 Szociális étkeztetés
889935 Otthonteremtési támogatás
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése
890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás 



890443 Közmunka
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (kiegészítő 
jelleggel)
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés

- 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.
- Közterületen végzett tevékenység szervezése, felügyelete.
- A szervezett intézményi étkeztetésből (közétkeztetésből) fakadó 
önkormányzati feladatok ellátása. 
- Az egészségügyi szolgáltatások működésének biztosítása.
- 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.
- Piacfelügyelet.
- Ellátja az önkormányzat tulajdonosi jogköréből fakadó közüzemi és 
kommunális feladatokat. 
- Egyéb önkormányzat által rábízott városüzemeltetési feladatok.”

− Az alapító okirat 6.5 pontja helyébe a következő 6.5/a és 6.5/b pont lép:

[6. Tevékenysége:]

„6.5/a 2009. december 31-ig
Kiegészítő tevékenységei:

75195-8 A költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítő, 
kisegítő tevékenységek
90121-5 Településtisztasági szolgáltatás

6.5/b 2010. január 01-től
Kiegészítő tevékenységei:

813000 Zöldterület-kezelés
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások”

− Az alapító okirat a következő 6.6/a és 6.6/b ponttal egészül ki:

[6. Tevékenysége:]



„6.6/a 2009. december 31-ig 
Kisegítő tevékenységei: 

75195-8 A költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítő, 
kisegítő tevékenységek

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

6.6/b 2010. január 01-től
Kisegítő tevékenységei: 

493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
562917 Munkahelyi étkeztetés
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

(Az alaptevékenység kiadásainak 8 %-a kisegítő tevékenység.)

- Helyi tömegközlekedés biztosítása.
- Iskolabusz üzemeltetése.”

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 


