Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2009. (V. 27.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy az Egyesített Szociális Intézmény 391/2005.
(XII. 19.) számú határozattal elfogadott alapító okiratát
2010. január 01-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja,
ezzel egyidejűleg a 351/2005. (XI.30.) számú határozattal
módosított 74/2000. (IV.19.) számú határozattal elfogadott
alapító okirat hatályát veszti:

−

Az alapító okirat preambuluma helyébe a preambulum lép:
„Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Enying Mikrokörzeti és
Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Megállapodás 6.7.2 pontjában foglaltakat is
figyelembe véve az Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratát az alábbi tartalommal
állapítja meg és adja ki:”

−

Az alapító okirat 2. pontjának megnevezése helyébe a következő 2. pont lép:
„2. A költségvetési székhelye, törzsszáma:
8130 Enying, Szabadság tér 2.
640668”,

−

Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő 3/A és 3/B. pont lép:
„3/A. Telephelye:

8130 Enying, Hősök tere 5.

3/B. Szolgáltatás igénybevételére nyitva álló helyiségek:
8135 Dég, Kossuth Lajos utca 17.
8156 Kisláng, Fő utca 63.
8136 Lajoskomárom, Komáromi út 4.
8132 Lepsény, Fő út 74.
8137 Mezőkomárom, Petőfi Sándor utca 74.
8138 Szabadhídvég, Fő utca 3/c. „

−

Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő 5. pont lép:
„5. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti személyes
gondoskodást nyújtó ellátás, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 94. § (2) bekezdésében foglalt kötelező feladat ellátása.”,

−

Az alapító okirat 6.1 pontja helyébe a következő 6.1 pont lép:
[6. Tevékenysége:]
„6.1 TEÁOR szerint:

−

8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
8899 M.n.s. Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
5629 Egyéb vendéglátás”

Az alapító okirat 7. pontja helyébe a következő 7. pont lép:
„7. Működési terület:
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása vonatkozásában az Enying, Hősök tere 5. és
Szabadság tér 2. szám alatti idősek otthonának működési ellátási területe a Magyar
Köztársaság területe. Elsődleges ellátási terület: Enying város közigazgatási területe. Az
Enying Mikrokörzeti és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Megállapodásában
rögzített, közös megvalósítású feladatok tekintetében a résztvevő települések közigazgatási
területe.”,

−

Az alapító okirat 9. pontja helyébe a következő 9. pont lép:
„9. Fenntartó neve és székhelye:
Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás, 8130 Enying, Kossuth
Lajos utca 26. Az intézmény közös fenntartásával kapcsolatos feladat- és hatáskörök
gyakorlását: az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási
Megállapodásban foglaltaknak megfelelően Enying Város Önkormányzata Képviselő-testülete
látja el.”,

−

Az alapító okirat 10. pontja helyébe a következő 10. pont lép:
„10. Az intézmény típusa:
Integrált szociális és gyermekjóléti intézmény”,

−

Az alapító okirat 12. pontja helyébe a következő 12. pont lép:
„12. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázati eljárás útján, határozatlan időtartamra –
Lajoskomárom, Lepsény Nagyközségek, Dég, Kisláng, Mezőkomárom és Szabadhídvég
Községek polgármesterei előzetes véleményének ismeretében – Enying Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és külön jogszabályok alapján.
Enying Város Polgármestere gyakorolja – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvényben, továbbá az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás
Társulási Megállapodásban foglalt rendelkezések szerint – az egyéb munkáltatói jogokat.

Az intézmény vezetője képviseli az intézményt és dolgozói felett a munkáltatói jogokat
gyakorolja.”,

−

Az alapító okirat 15. pontja helyébe a következő 15. pont lép
„15. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:
Az intézmény által használt az 1. melléklet 14.1. – 14.7. pontban felsorolt ingatlanok s a bennük
lévő berendezések, felszerelések, ingóságok felett a tulajdonos Önkormányzat Képviselőtestülete jogosult rendelkezni azzal, hogy 2006. január 1. napját követően az Önkormányzatok
közös beruházásából, beszerzéséből származó vagyonnövekmény az Enying Mikrokörzeti
Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás tulajdonát képezi, mely tekintetében a
rendelkezési jog a Társulás tagjait együttesen illeti meg.”,

−

Az alapító okirat 16. pontja helyébe a következő 16. pont lép
„16. 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, továbbá az
Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás, valamint a mindenkori
fenntartó által kibocsátott, a gazdálkodást érintő szabályozás alapján.”

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.
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