
II./1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a 
szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a 
szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege: 

 

Az intézmény neve:                Enyingi Egyesített Szociális Intézmény 

Az intézmény székhelye:        8130 Enying, Szabadság tér 2. 

Elérhetőségei:                         Telefon: 06/22/372-311    

                                                 E-mail: enying@egyszocint.axelero.net 

Telephelye:                             8130 Enying, Hősök tere 5.  

Az intézmény típusa:            Integrált szociális és gyermekjóléti intézmény 

Működési területe:  

Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása vonatkozásában az Enying, Hősök tere 5. és 
Szabadság tér 2. szám alatti idősek otthonának működési ellátási területe a társulásban részt 
vevő települések területe. 

Idősek Klubja, ellátási területe, Enying város közigazgatási területe. 

Az Enyingi Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulási Megállapodásban 
rögzített, közös megvalósítású feladatok tekintetében a résztvevő települések közigazgatási 
területe. 

A költségvetési szerv irányító, és felügyeleti szerve: 

Az Enyingi Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsa 
8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26.  

Fenntartó neve és székhelye:  

Az Enyingi Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás 
8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26. 

Az intézmény besorolása 

Besorolása gazdálkodási jogkör alapján: önállóan működő, előirányzatai felett teljes jogkörrel 
rendelkező költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait Enying Város 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala szervezeti egysége útján látja el. Az általános 
forgalmi adónak alanya, az általános szabályok szerint adózó költségvetési szerv. 

Ellátottak számára nyitva álló helyiségek címe:  

8132 Lepsény, Fő u.74. 387/a hrsz.) 
8134 Mátyásdomb, Fő u. 17. (156 hrsz.) 
8137 Mezőkomárom, Kossuth Lajos utca 4. (27 hrsz.) 
8133 Mezőszentgyörgy, Kossuth Lajos utca 48. (27 hrsz.)           
8138 Szabadhídvég, Fő út 3. (42 hrsz.) 
        

Jogszabályban meghatározott közfeladata: 



A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a 
személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátási és a személyes gondoskodás 
keretébe tartozó szakosított ellátási formák, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a személyes gondoskodást keretébe 
tartozó gyermekjóléti alapellátások. 

Alapellátások: 

- szociális étkeztetés 
- házi segítségnyújtás 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtással 
- család-és gyermekjóléti szolgáltatás 
- idősek nappali ellátása 

Szakosított ellátás 

- Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 
8130 Enying, Szabadság tér 2. 
engedélyezett férőhely: 20 fő  

- Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 
8130 Enying, Hősök tere 5. szám 
Engedélyezett férőhely: 32 fő 
  

Az Intézmény működését meghatározó jogszabályok: 

- az államháztartásról szóló 201l. évi CXCV. törvény, 

- a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, 

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény, 

- az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 
szóló 1997. évi XLVII. törvény, 

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/201l. (XII. 31.) Korm. 
rendelet, 

- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet, 

- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 
17.) Korm. rendelet, 

- a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok 
hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet, 

- a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az 
országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet, 



- az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 
engedélyezési eljárásáról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet, 

- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 
24.) SzCsM rendelet, 

- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, 

- a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 
8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet, 

- a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális 
szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet, 

- az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 
szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet, 

- az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) 
NEFMI rendelet, 

- a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság 
vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM 
rendelet, 

- a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásoktól szóló 37/2014. (IV. 
30.) EMMI rendelet, 

- a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet 

- a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek 
vezetőképzéséről szóló 25/2017 (X.18.) EMMI rendelet 


