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

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a Városi Bölcsőde  16/2003. (I. 29.)  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.  pontjának  megnevezése  helyébe  a  következő  megnevezés  lép:  „2.  A 
költségvetési szerv székhelye, törzsszáma:”

− Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő 3. pont lép: „3. Adószáma: 16700620-1-07”

− Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő 4. pont lép: „4. Jogszabályban meghatározott 
közfeladata: A gyermekek védelméről  és  a gyámügyi igazgatásról  szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 
szerinti bölcsődei ellátás”

− Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő 5. pont lép: „5. Tevékenysége:
5.1 TEÁOR szerint:

8891 Gyermekek napközbeni ellátása

5.2 Alaptevékenységi szakágazat szerinti besorolás:
889110 Bölcsődei ellátás

5.3 Alaptevékenységi szakfeladat szerinti besorolás:
85321-1 Bölcsődei ellátás

5.4 Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.”

− Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő 6. pont lép: „6. Működési terület: Enying város 
közigazgatási területe”

− Az alapító okirat 7. pontja helyébe a következő 7. pont lép: „7. Irányító szerv neve, székhelye: 
Enying Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete,  8130 Enying,  Kossuth  Lajos  utca  26.
(Szakfelügyeletet a különböző jogszabályokban megjelölt  ágazati  minisztériumok és  ágazati 
szervek látják el.)”

− Az alapító okirat  8.  pontja helyébe a következő 8.  pont lép:  „8.    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  85.  §  (1)  bekezdése  szerint 
adómentes tevékenységet folytat.”



− Az  alapító  okirat  9.  pontja  helyébe  a  következő  9.  pont  lép:  „9  .  Vezetőjének  kinevezési,   
megbízási,  választási  rendje: Az  intézmény  vezetőjét  nyilvános  pályázati  eljárás  útján  – 
határozatlan időtartamra – Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg a 
közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  és  külön  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  10.  pontja  helyébe  a  következő  10.  pont  lép:  „10.  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 11. pontja helyébe a következő 11. pont lép: „11. A feladatellátást szolgáló 
vagyon: 1. melléklet szerint.”

− Az alapító okirat 12. pontja helyébe a következő 12. pont lép: „12. A használatba adott vagyon 
feletti  rendelkezési  jog:  Az  épület  és  azok  berendezéseinek  tulajdonjoga  Enying  Város 
Önkormányzatáé.  Az  intézmény  rendelkezésére  álló  vagyontárgyakat  feladatai  ellátásához 
szabadon használhatja, de nem idegenítheti el és nem terhelheti meg azokat.”

− Az  alapító  okirat  13.  pontja  helyébe  a  következő  13.  pont  lép:  „13.  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 14 . és 15. pontja törlésre kerül.

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 


