
ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII.  tv.  88-90.  §-aiban foglaltak szerint  a Szolgáltató Intézmény alapító okiratát az 
alábbiakban állapítja meg:

1. A költségvetési szerv neve:
Enying Város Szolgáltató Intézménye

2. A költségvetési szerv székhelye, törzsszáma:
8130 Enying, Vas Gereben utca 3.
365578

3. Bankszámlaszáma:
11500092-11111018-00000000

4. Adószáma: 
15365570-2-07

5. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A  helyi  önkormányzatokról szóló1990.  évi  LXV.  törvényben 
meghatározott feladatok ellátása

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
4211 Út, útpálya építése
4939 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5629 Egyéb vendéglátás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadás, üzemeltetése
8110 Építményüzemeltetés
8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
8414 Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek
8419 Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai
8621 Általános járóbeteg-ellátás
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
8821 Önkormányzati pénzbeli ellátások
8822 Önkormányzati természetbeni ellátások
8904 Esélyegyenlőséget és társadalmi integrációt elősegítő komplex és 
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speciális közfeladatok, programok és támogatások
8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 
9311 Sportlétesítmény működtetése
9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

6.2 Alaptevékenységi szakágazat szerinti besorolás:
841116  Önkormányzati,  valamint  többcélú  kistérségi  társulási 

intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatai

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.
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- 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
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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.

6.4 Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
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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

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.

7. Működési terület: 
Enying város közigazgatási területe 

8. Irányító szerv neve, székhelye: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 8130 Enying, 
Kossuth Lajos utca 26.

9. Az intézmény típusa: 
Gazdasági-műszaki szolgáltató intézmény

10. Besorolása: 
A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató közintézmény.

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerint: önállóan működő és 
gazdálkodó,  előirányzatai  felett  teljes  jogkörrel  rendelkező 
költségvetési  szerv.  Pénzügyi-gazdasági  feladatait  saját  szervezeti 
egysége útján látja el. Az általános forgalmi adó alanya, az általános 
szabályok szerint adózó költségvetési szerv.
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11. 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,   továbbá  külön  jogszabályok  alapján. 
Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
Az intézmény vezetője képviseli az intézményt és dolgozói felett a 
munkáltatói jogokat gyakorolja.

12. 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)

13. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
1. melléklet szerint.

14. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: 
Az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon feletti rendelkezés joga az 
intézmény  vezetőjét  illeti  meg,  aki  azt  a  hatályos  jogszabályok  és 
utasítások, szabályzatok alapján köteles kezelni. 
A vagyontárgyakat  nincs  joga  megterhelni,  zálogba  adni  és  a  selejtezési 
szabályzat előírásain túl értékesíteni. A vagyontárgyak harmadik személy 
részére történő térítéses vagy térítésmentes átadása csak az önkormányzat 
vagyongazdálkodásról szóló rendelete alapján lehetséges. 

15. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88-90. §-aiban 
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.

Záradék: 
Az  Enying  Város  Szolgáltató  Intézménye  alapító  okiratát  Enying  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 234/2010. (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

ENYING VÁROS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE ALAPÍTÓ OKIRATÁHOZ

Az intézmény alapfeladatainak ellátását szolgáló vagyon:

Ingatlanok: használati joggal

Hrsz. Cím Földterület Megjegyzés

269 Enying, Fő u. 1149 m2 önkormányzati tulajdon
486 Enying, Kossuth u. 28. 1081 m2 önkormányzati tulajdon
490 Enying, Zrínyi u. 5. 511 m2 önkormányzati tulajdon

1283/1 Enying, Petőfi u. 85/a. 1305 m2 önkormányzati tulajdon
1329 Enying, Kossuth u. 29. 730 m2 önkormányzati tulajdon
1406 Enying, Kossuth u. 13. 45 m2 önkormányzati tulajdon

1467/2 Enying, Szabadság tér 5. 1120 m2 önkormányzati tulajdon
1673 Enying, Vas G. u. 3. 2 ha 2049 m2 önkormányzati tulajdon
2005 Enying, Vas G. u. 3. 765 m2 önkormányzati tulajdon
2006 Enying, Vas G. u. 3. 817 m2 önkormányzati tulajdon

2294/4 Enying, Szabadság tér 7. 4013 m2 önkormányzati tulajdon
2290 Enying, Szabadság tér 10. 492 m2 önkormányzati tulajdon
537 Enying, Ady E. u. 2. 1392 m2 önkormányzati tulajdon
86/5 Enying, Fő u. 750 m2 önkormányzati tulajdon

Ingóságok: az intézmény számviteli nyilvántartásában szereplő adatok szerint.”
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