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Tisztelt Képviselő-testület! 

Sárpilis Község Önkormányzata Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő csatlakozásával a 

Hivatal alapító okiratának módosítása szükséges. Az egységes szerkezetbe foglalt okirat az előterjesztés 

mellékélete. 

Közös önkormányzati hivatalhoz való csatlakozás esetén az Áht. 11. § (3) bekezdése alkalmazandó, 
miszerint a költségvetési szerv más költségvetési szervbe olvad bele. Beolvadásnál a beolvadó 
költségvetési szerv megszűnik, jogutódja az egyesítésben részt vevő másik költségvetési szerv lesz, a 
jogutód közös önkormányzati hivatal alapító okiratának módosítása szükséges ebben az esetben.  
 
Javasolom az alábbi határozati javaslat elfogadásával a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal alapító 
okirata módosításának jóváhagyását. 
 

BÁTASZÉK 
 
Határozati javaslat: 

a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának 
módosítására 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
42. § 7. pontjában kapott jogkörében eljárva, figyelemmel a 84. - 85. §-aiban, 
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 8. §-ában foglaltakra - a 
Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítását és 
egységes szerkezetét – a határozat melléklete szerinti tartalommal – 2020. 
január 1-jei hatállyal elfogadja, 
b) felkéri a jegyzőt, hogy a módosítás törzskönyvi bejegyzése iránt 
intézkedjen. 



 
Határidő: 2019. december 12. 
Felelős:   Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző 
               (a határozat megküldéséért) 
 
Határozatról értesül:  MÁK  
                                  pénzügyi iroda 
                                  irattár 
 
ALSÓNÁNA 
 
Határozati javaslat: 

a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának 
módosítására 
 
Alsónána Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
42. § 7. pontjában kapott jogkörében eljárva, figyelemmel a 84. - 85. §-aiban, 
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 8. §-ában foglaltakra - a 
Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítását és 
egységes szerkezetét – a határozat melléklete szerinti tartalommal – 2020. 
január 1-jei hatállyal elfogadja, 
b) felkéri a jegyzőt, hogy a módosítás törzskönyvi bejegyzése iránt 
intézkedjen. 
 
Határidő: 2019. december 12. 
Felelős:   Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző 
               (a határozat megküldéséért) 
 
Határozatról értesül:  MÁK  
                                  pénzügyi iroda 
                                  irattár 
 

 

ALSÓNYÉK 
 
Határozati javaslat: 

a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának 
módosítására 
 
Alsónyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
42. § 7. pontjában kapott jogkörében eljárva, figyelemmel a 84. - 85. §-aiban, 
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 8. §-ában foglaltakra - a 
Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítását és 
egységes szerkezetét – a határozat melléklete szerinti tartalommal – 2020. 
január 1-jei hatállyal elfogadja, 
b) felkéri a jegyzőt, hogy a módosítás törzskönyvi bejegyzése iránt 
intézkedjen. 
 
Határidő: 2019. december 12. 
Felelős:   Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző 
               (a határozat megküldéséért) 
 
Határozatról értesül:  MÁK  
                                  pénzügyi iroda 
                                  irattár 
 



 

 

SÁRPILIS 
 
Határozati javaslat: 

a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának 
módosítására 
 
Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
42. § 7. pontjában kapott jogkörében eljárva, figyelemmel a 84. - 85. §-aiban, 
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 8. §-ában foglaltakra - a 
Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítását és 
egységes szerkezetét – a határozat melléklete szerinti tartalommal – 2020. 
január 1-jei hatállyal elfogadja, 
b) felkéri a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a 
módosítás törzskönyvi bejegyzése iránt intézkedjen. 
 
Határidő: 2019. december 12. 
Felelős:   dr. Kohány András jegyző 
               (a határozat megküldéséért) 
 
Határozatról értesül:  MÁK  
                                  pénzügyi iroda 
                                  irattár 
 

 



Okirat száma: 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Bátaszéki Közös 
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 

1.1.2. rövidített neve: Bátaszéki KÖH 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye:7140 Bátaszék, Szabadság utca 4. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 
Alsónánai Kirendeltsége 

7147 Alsónána, Kossuth utca 27. 

2 
Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 
Alsónyéki Kirendeltsége 

7148 Alsónyék, Fő utca 1. 

3 
Bátaszéki Közös Önkormányzati 
Hivatal Sárpilisi Kirendeltsége 

7145 Sárpilis, Béke tér 1. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2012. december 7. 

2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  

2.3. A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: Az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 

2.4. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.4.1. megnevezése: Bátaszék Város Önkormányzata  

2.4.2. székhelye:7140 Bátaszék, Szabadság utca 4. 

2.4.3. megnevezése: Alsónána Község Önkormányzata 

2.4.4. székhelye: 7147 Alsónána, Kossuth utca 27. 

2.4.5. megnevezése: Alsónyék Község Önkormányzata 
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2.4.6. székhelye: 7148 Alsónyék, Fő utca 1. 

2.4.7. megnevezése: Sárpilis Község Önkormányzata 

2.4.8. székhelye: 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 

2.5. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
Alsónána-Sárpilis Községek 
Körjegyzősége 

7147 Alsónána, Kossuth utca 27. 

2 
Bátaszék Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Polgármesteri 
Hivatala 

7140 Bátaszék, Szabadság utca 4. 

3 Bátai Közös Önkormányzati Hivatal 7149 Báta, Fő utca 147. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Bátaszék Város Önkormányzata 

3.1.2. székhelye:7140 Bátaszék, Szabadság utca 4. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Bátaszék Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 7140 Bátaszék, Szabadság utca 4. 

3.2.3. megnevezése: Alsónána Község Önkormányzata 

3.2.4. székhelye: 7147 Alsónána, Kossuth utca 27. 

3.2.5. megnevezése: Alsónyék Község Önkormányzata 

3.2.6. székhelye: 7148 Alsónyék, Fő utca 1. 

3.2.7. megnevezése: Sárpilis Község Önkormányzata 

3.2.8. székhelye: 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdése alapján ellátja az önkormányzatok működésével, 
valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat; közreműködik az önkormányzatok 
egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének 
összehangolásában. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Ellátja Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló CLXXXIX. törvényben és egyéb vonatkozó jogszabályokban az önkormányzati 
hivatalok számára meghatározott feladatokat. Ellátja a fenntartó önkormányzatok, a 
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képviselő-testületek és szerveik működésével kapcsolatos feladatokat. Ellátja a 
polgármesterek, a jegyző és a közös önkormányzati hivatal ügyintézője számára 
megállapított államigazgatási feladat- és hatásköröket. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 

2 
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 

tevékenysége 

3 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

4 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

5 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

6 016030 Állampolgársági ügyek 

7 031030 Közterület rendjének fenntartása 

8 044310 Építésügy igazgatása 

9 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

10 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Bátaszék város és megállapodás 
alapján Alsónána, Alsónyék és Sárpilis községek közigazgatási területe. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a jegyzőt pályázati eljárásban, 
határozatlan időre, közszolgálati jogviszonyba a községi önkormányzatok polgármesterei 
írásos véleményének kikérésével Bátaszék város polgármestere nevezi ki. A jegyző 
kinevezéséhez és felmentéséhez a fenntartó önkormányzatok polgármestereinek 
lakkoságszám-arányos, többségi döntése szükséges. A jegyző felett az egyéb munkáltató 
jogokat Bátaszék város polgármestere gyakorolja.  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közszolgálati jogviszony 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 

2 munkaviszony 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

3 megbízási jogviszony 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2020. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 
szerv 2014. december 11. napján kelt, »korábbi alapító okirat száma« okiratszámú alapító 
okiratot visszavonom. 
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Kelt: Bátaszék, 2019. december ….. 

P.H. 

Dr. Bozsolik Róbert 
Bátaszék város polgármestere 

 

P.H. 

Kollár László 
Alsónána község polgármestere 

 

P.H. 

Molnár István 
Alsónyék község polgármestere 

 

P.H. 

Figler János 
Sárpilis község polgármestere 

 
 
 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a 
»költségvetési szerv megnevezése« »dátum« napján kelt, »dátum« napjától alkalmazandó 
»módosító okirat száma« okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti 
tartalmának. 
 

Kelt: »Helység név, dátum« 

P.H. 

Magyar Államkincstár 


