
 

Okirat száma: BAT/7523-2/2022. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Battonyai 
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1.A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1.A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Battonyai Polgármesteri Hivatal 

1.1.2.rövidített neve: Battonyai PH 

1.2.A költségvetési szerv 

1.2.1.székhelye: 5830 Battonya, Fő utca 91. 

2.A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1.A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.10.11. 

3.A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1.A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1.megnevezése: Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2.székhelye: 5830 Battonya, Fő utca 91. 

4.A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1.A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 84. §-a alapján a hivatal ellátja az önkormányzat működésével, valamint a 
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat Battonya város közigazgatási területére kiterjedő 
illetékességgel. 

4.2.A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
841105 helyi önkormányzatok és társulások igazgatási 

tevékenysége 



 

2 

4.3.A költségvetési szerv alaptevékenysége: A hivatal ellátja a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban 
a számára meghatározott feladatokat Battonya város vonatkozásában.  Gondoskodik a helyi 
önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzatok, valamint az önkormányzat fenntartása alá 
tartozó intézmények bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, 
ellenőrzési, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. 

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 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

3 016010 
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

4 016020 
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos 
tevékenységek 

5 031030 Közterület rendjének fenntartása 
6 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

4.5.A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Battonya város közigazgatási területe 

5.A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A település polgármestere a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott képzési 
követelményeknek megfelelően, pályázat útján jegyzőt nevez ki, határozatlan időre, 
közszolgálati jogviszonyba az önkormányzati hivatal vezetésére. A jegyzőt tisztségéből a 
polgármester menti fel. A jegyző felett a munkáltatói jogokat az Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 67 § (1) bekezdés 
f) pontja alapján a polgármester gyakorolja. Az Mötv. 81. § (4) bekezdésében meghatározott 
munkáltatói jog gyakorlásának rendjét a hivatal szervezeti és működési szabályzata tartalmazza  

5.2.A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

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

törvény 

2 munkaviszony A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 


