Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 221/2008. (VIII. 26.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Polgármesteri Hivatal 73/2002. (IV. 24.) számú határozattal
elfogadott alapító okiratát – e határozatban feltüntetett 7.3/b és a 7.6/b
pont kivételével, amely 2010. január 01. napján lép hatályba – 2009.
szeptember 30-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

−

Az alapító okirat 7.1 pontja helyébe a következő 7.1 pont lép:
[7. Tevékenysége:]
„7.1 TEÁOR szerint:

−

8411 Általános közigazgatás - főtevékenység
8414 Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek
8421 Külügyek
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
8821 Önkormányzati pénzbeli ellátások
8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
8903 Civil szféra, civil szervezetek megerősödését célzó
tevékenységek, programok, támogatások
8904 Esélyegyenlőséget és társadalmi integrációt elősegítő komplex
és speciális közfeladatok, programok és támogatások
4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
6810 Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7311 Reklámügynöki tevékenység

Az alapító okirat 7.3 pontja helyébe a következő 7.3/a és 7.3/b pont lép:
[7. Tevékenysége:]
„7.3/a 2009. december 31-ig
Alaptevékenységi szakfeladat szerinti besorolás:
75115-3 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
75114-2 Területi, körzeti igazgatási szervek tevékenysége
75196-6 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások
feladatra nem tervezhető elszámolása
75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
75188-9 Gazdaság- és területfejlesztési feladatok
75116-4 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási
tevékenysége
75117-5 Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos
feladatok végrehajtása
75118-6 Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos

feladatok végrehajtása
85129-7 Védőnői szolgálat
85191-2 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem
Végzi a város honlapjának információkkal való feltöltését,
folyamatos frissítését.

7.3/b 2010. január 01-től
Alaptevékenységi szakfeladat szerinti besorolás:
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó
tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási
tevékenysége
841133 Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841172 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek
helyi, területi szinteken
841191 Nemzeti ünnepek programjai
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841335 Foglalkoztatást elősegítő támogatások
841336 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását
elősegítő támogatások
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával
összefüggő szolgáltatások
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
882111 Rendszeres szociális segély
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
889935 Otthonteremtési támogatás
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése

890301 Civil szervezetek működési támogatása
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás
890443 Közmunka
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Végzi a város honlapjának információkkal való feltöltését,
folyamatos frissítését.

−

Az alapító okirat 7.6 pontja helyébe a következő 7.6/a és 7.6/b pont lép:
[7. Tevékenysége:]
„7.6/a 2009. december 31-ig
Kisegítő tevékenysége:
75195-8 A költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítő,
kisegítő tevékenységek
Kiadja az Enyingi Hírmondót.
(Az alaptevékenység kiadásainak 1 %-a kisegítő tevékenység.)
7.6/b 2010. január 01-től
Kisegítő tevékenysége:
31100 Reklámügynöki tevékenység
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Kiadja az Enyingi Hírmondót.
(Az alaptevékenység kiadásainak 8 %-a kisegítő tevékenység.)”

−

Az alapító okirat a következő 14/A. ponttal egészül ki:
„14/A. 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 intézmény a rendelkezésére álló
helyiségeket, vagyontárgyakat határozott időre (egy évnél nem
hosszabb időtartamra) bérbe adhatja, amennyiben a bérbeadás az
alaptevékenységet nem akadályozza.”

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

