
 
43/2013. (III.27.) Öh. sz.      Tárgy: Bátonyterenye Város  
        Polgármesteri Hivatala Alapító  
        Okiratának módosítása 
 

HATÁROZAT 
 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Bátonyterenye Város 
Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítására vonatkozó javaslatot és azt az 
alábbiak szerint fogadta el: 
 
A Képviselő-testület Bátonyterenye Város Polgármesteri Hivatala költségvetési szerve   
 
           a.) alapító okiratának módosítását 1.  melléklet szerint, 

     b.) alapító okiratának egységes szerkezetét a 2. melléklet szerint 
 

elfogadja. 
 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:  Nagy - Majdon József polgármester 
              Hári Ildikó jegyző 
              Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető 

 
Bátonyterenye, 2013. március 27. 
 
 
Határozatot kapják: 

1. Képviselő-testület tagjai – helyben 
2. Hári Ildikó jegyző – helyben  
3. Kiss László aljegyző - helyben 
4. Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető – helyben   
5. Irattár 

 
 
 
 
 N a g y – M a j d o n  József                                                             H á r i  Ildikó 

                      polgármester                                                                     jegyző 
 
 
 
Záradék: 
A határozatot a mai napon kihirdettem. 
Bátonyterenye, 2013. március 28. 

         H á r i   Ildikó 
                                                                                       jegyző     
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1. melléklet a 43/2013.(III.27.)Öh.sz. határozathoz 
 

BÁTONYTERENYE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 
ALAPÍTÓ OKIRATA 

MÓDOSÍTÁSA 
 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bátonyterenye Városi 
Polgármesteri Hivatal 125/2009.(VIII.28.)Öh.sz. határozattal  elfogadott alapító okiratát, a 
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján az alábbiak szerint módosítja: 
 
1./ „Az intézmény neve:” módosul 

Bátonyterenye Város Polgármesteri Hivatala 
helyett 
Bátonyterenyei Polgármesteri Hivatal megnevezésre. 

          

 
Záradék: 
Jelen alapító okirat kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg Bátonyterenye Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete 178/2012.(XII.28.)Öh.sz. határozattal módosított, 2012. 
december 28-án kelt egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
 
Bátonyterenye, 2013. március 27. 
 
 
 
 
 

Nagy-Majdon József Hári Ildikó 
polgármester jegyző 
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2. melléklet a 43/2013.(III.27.)Öh.sz. határozathoz 
 

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

(Egységes szerkezetbe foglalva) 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az 
államháztartásról 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.)Korm.rendelet 5. § (1)-(2) 
bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja 
ki: 
 

1./ Az intézmény neve: Bátonyterenyei Polgármesteri Hivatal 
2./ Székhelye:      3070.Bátonyterenye, Városház út 2. 
3./ Alapító neve:      Bátonyterenye Város Önkormányzata 
4./ Irányító szerve:      Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3070.Bátonyterenye, Városház út 2. 
5./ Az intézmény jogállása: Jogi személyként működő önálló költségvetési szerv 
6./ Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv; 

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény és az önállóan működő költségvetési 
szervek között az együttműködést, feladatellátást "Megállapodás" szabályozza. 

7./ Előirányzatok feletti rendelkezés: teljes jogkörű költségvetési szerv 
8./ Törzsszáma: 451017 
9./ Illetékessége, működési köre: 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzat közigazgatási területe, továbbá 
 

 telepengedély engedélyezéssel kapcsolatos hatósági ügyekben a 
telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján 
gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, 
valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól 
szóló  a  358/2008.(XII.31.) Kormányrendelet, 

  
 építéshatósági ügyekben építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 

kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006.(XII.23.) 
Kormányrendeletben 

                     meghatározott illetékességi terület 
 

10./ Szakágazati besorolás:  

 841 10 5 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások igazgatási tevékenysége 

11./ Jogszabályban meghatározott közfeladata:   
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja az 
önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és 
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hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatokat.  
A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami 
szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. 
 

12./ Alaptevékenységi feladatok:   
A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára 
meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi önkormányzat (valamint a helyi nemzetiségi 
önkormányzat) bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladtok ellátásáról. 
 
Az alábbi kötelezően ellátandó alaptevékenységek kerülnek az államháztartási 
szakfeladatrend szakfeladatai szerint:  

692000 

Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
A gazdálkodás bizonylatainak nyilvántartásával, a pénzügyi, számviteli beszámolók 
elkészítésével vagy vizsgálatával, ellenőrzésével, könyvvizsgálatával és hitelesítésével; a 
könyveléssel, az egyéb számviteli szolgáltatásokkal, a személyi- és társasági jövedelemadó- és 
más bevallás készítésével, adótanácsadással, a bérszámfejtéssel kapcsolatos bevételek és 
kiadások. 

841112 

 

Önkormányzati jogalkotás 
- az önkormányzati képviselők, képviselőcsoportok, bizottságok és az önkormányzati 

tisztségviselők tevékenységének támogatásával, a jogszabályalkotás feltételeinek 
biztosításával, a képviselő-testület ülései, továbbá a bizottsági ülések előkészítésével és 
lefolytatásával, valamint a képviselő-testület folyamatos működésével, át nem ruházható 
hatáskörben végzett ügyeinek intézésével kapcsolatos bevételek és kiadások. 

841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
Az országgyűlési képviselőválasztásokkal kapcsolatos bevételek és kiadások. 

841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
Az önkormányzati képviselőválasztásokkal kapcsolatos bevételek és kiadások. 

841116 
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 
Az országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati képviselőválasztásokkal 
kapcsolatos bevételek és kiadások. 

841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
Az európai parlamenti képviselőválasztásokkal kapcsolatos bevételek és kiadások. 

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
Az országos és helyi népszavazásokhoz kapcsolatos bevételek és kiadások. 

841124 

Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 
- az önkormányzatok működésével összefüggő szabályozási, törvényességi felügyeleti és 

más területi feladatokkal, 
- a hatósági feladatok területi szervezésével, irányításával, 
- a születési, halotti, házassági és egyéb anyakönyvezési tevékenység területi feladataival, 
- az állampolgársági tevékenység, így a honosítás, visszahonosítás, állampolgárság 

megállapítása és elbocsátása, a hazai anyakönyvezés területi feladataival 
kapcsolatos bevételek és kiadások. 

841126 

 

Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 
- az önkormányzat polgármesteri hivatala általános, ágazathoz nem köthető igazgatási 

tevékenységével kapcsolatos bevételek és kiadások 
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841127  

 

Települési nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
A helyi nemzetiségi önkormányzatoknak a jogszabályi kereteken belül meghozott testületi 
határozatok alapján, a nemzetiségek érdekeinek védelme és képviselete érdekében végzett 
igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételek és kiadások. 

841173 
Statisztikai tevékenység 
Az adatok statisztikai módszerekkel történő felvételével, feldolgozásával, tárolásával, 
átadásával, átvételével, elemzésével, szolgáltatásával, közlésével, valamint közzétételével 
kapcsolatos bevételek és kiadások. 

882112 
Időskorúak járadéka 
A megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére 
jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres járadékkal 
kapcsolatos bevételek és kiadások. 

882113 
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
A szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás 
céljára szolgáló helyiség fenntartásával összefüggő rendszeres kiadásaik viseléséhez 
jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres támogatással 
kapcsolatos bevételek és kiadások. 

882115 
Ápolási díj alanyi jogon 
A tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére 
jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén biztosított rendszeres anyagi 
hozzájárulással kapcsolatos bevételek és kiadások. 

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számára folyósított pénzbeli ellátással 
kapcsolatos bevételek és kiadások. 

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
A kiegészítő gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos bevételek és kiadások. 

882119 Óvodáztatási támogatás 
Az óvodáztatási támogatással kapcsolatos bevételek és kiadások. 

889965 Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások 
Az egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások finanszírozásával kapcsolatos bevételek és 
kiadások (aktív korúak ellátása nem a helyi rendelet szerint). 

882202 
Közgyógyellátás 
A szociálisan rászorult személyek részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása 
esetén az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak 
csökkentése érdekében biztosított hozzájárulással kapcsolatos bevételek és kiadások. 

 
Az alábbi önként ellátott tevékenységek az államháztartási szakfeladatrend szakfeladatai 
szerint:  
 

882201 
Adósságkezelési szolgáltatás 
A szociálisan rászorult személyek részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása 
esetén nyújtott, adósságkezelési tanácsadást és adósságcsökkentési támogatást magában foglaló 
lakhatást segítő ellátással kapcsolatos bevételek és kiadások. 

889965 Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások 
Az egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások finanszírozásával kapcsolatos bevételek és 
kiadások (aktív korúak ellátása helyi rendelet szerint). 

 
13./ Vállalkozási tevékenység:  

Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
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14./ A feladatellátáshoz rendelkezésre bocsátott ingatlanvagyon:           

a) 3070 Bátonyterenye, Városház út 2.  2748/29. hrsz., 6.651 m2, 
b) 3078 Bátonyterenye, Rákóczi út 28.         182. hrsz.,    668 m2 .   

15./ A rábízott vagyon feletti rendelkezési jog:  
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 
tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 25/2003.(XII.19.) sz. rendeletben 
meghatározottak szerint.  

 
16./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:  

A Jegyző kinevezése a Mötv. 82. §-a, valamint a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A település 
polgármestere – pályázat alapján határozatlan időre – nevezi ki a Jegyzőt.  

 
17./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 

Foglalkoztatottjainak jogviszonyára a 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati 
tisztségviselőkről az irányadó. 

 
18./ Az intézmény képviseletére jogosultak:  

Az intézmény mindenkori vezetője, illetve akadályoztatása esetén az általa megbízott 
személy. 

 
Záradék: 
Bátonyterenye Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratát Bátonyterenye Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete a 136/2005. (VI.29.) Öh. sz. határozatával fogadta el. 
Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alapító okiratot a 
49/2007.(IV.18.) Öh.sz., 225/2007.(XII.28.) Öh.sz. határozattal módosította. 
 
 

Bátonyterenye, 2005. június 29. 
 
 

 V a n y a  Gábor sk.      R o m h á n y i  Gyula sk. 
                 polgármester            címzetes főjegyző 
 
 
Záradék: 
 

1. Bátonyterenye Város Polgármesteri Hivatalának a 225/2007. (XII.28.) Öh.sz. 
határozattal módosított alapító okiratát Bátonyterenye Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 28/2009.(III.05.)Öh.sz. határozattal módosított, 2009. április 01-i 
hatállyal hagyta jóvá. 

 
2. Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 28/2009.(III.05.)Öh.sz. 

határozattal módosított alapító okiratot a 125/2009.(VIII.28.)Öh.sz. határozattal 
módosította és 2009. szeptember 1-i hatállyal elfogadta az egységes szerkezetű alapító 
okiratot. 

 
 
 

Bátonyterenye, 2009. augusztus 28. 
 
 

Lavajné Dóka Éva sk. Romhányi  Gyula sk. 
polgármester címzetes főjegyző 
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Záradék: 
1. Jelen alapító okirat 2013. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg 

Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
125/2009.(VIII.28.)Öh.sz. határozattal módosított, 2009. augusztus 28-án kelt 
egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
Az alapító okiratot Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
178/2012.(XII.28.)Öh.sz. határozattal hagyta jóvá. 
 

2. Jelen alapító okirat kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
178/2012.(XII.28.)Öh.sz. határozatával módosított, 2012. december 28-án kelt 
egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
Az alapító okiratot Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
43/2013.(III.27.)Öh.sz. határozattal hagyta jóvá. 

 
 
Bátonyterenye, 2013. március 27. 
 
 
 
 
 

Nagy-Majdon József Hári Ildikó 
polgármester jegyző 

 
 
 


