
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2009. (VIII. 27.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Vas  Gereben  Művelődési  Ház  és 
Könyvtár  137/1999.  (VI.  30.)  számú  képviselő-testületi 
határozattal  elfogadott  alapító  okiratát  –  e  határozatban 
feltüntetett 6.3/b, 6.5/b és 6.6 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:
9101 Könyvtári, levéltári tevékenység
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása üzemeltetése
8559 M.n.s. egyéb oktatás
9329 M.n.s. Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
8219 Fénymásolás, egyéb irodai 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:

92312-7 Közművelődési könyvtári tevékenység 
92181-5 Művelődési központok, házak tevékenysége
92192-5 Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység

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

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek 
működtetése
773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése (kiegészítő 
jelleggel)
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
(kiegészítő jelleggel)



− 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: 

75195-6 A szórakozás, kultúra, sport ágazatban végzett 
kiegészítő, kisegítő tevékenységek
80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok

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

932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység”

− Az alapító okirat a következő 6.6 ponttal egészül ki: 

[6. Tevékenysége:]

„6.6 Kisegítő tevékenysége: 
682002 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 

(Az alaptevékenység kiadásainak 3 %-a kisegítő 
tevékenység.)”

− Az alapító okirat 14. pontja helyébe a következő 14. pont lép:
„14. 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 


