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ELŐTERJESZTÉS 

 
Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (5) bekezdés 
a) pontja alapján a polgármesteri hivatal hivatalos megnevezése települési polgármesteri 
hivatal esetén (település neve)-i Polgármesteri Hivatal. Erre tekintettel módostani szükséges 
Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratát az elnevezés tekintetében. 
 
A fentieken túl a 2011. december 11. napján kiadott, majd 2014. február 14-én kiegészített 
alapító okirat teljes felülvizsgálata szükséges az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (továbbiakban: Áht.) 8/A. § (2) bekezdése, valamint a 111. § (26) bekezdése 
értelmében, amely szerint a 2015. január 1-jét megelőzően kiadott alapító okiratokat a Magyar 
Államkincstár honlapján közzétett formanyomtatványnak megfelelően kell elkészíteni, illetve 
módosítani, ezzel egyidejűleg rendelkezni kell a korábbi alapító okirat visszavonásáról. 
 
Az alapító okirat módosítása szükséges továbbá a megváltozott kormányzati funkciók miatt, 
az azokat meghatározó 68/2013. (XII. 29.) NGM rendeletet 2020. január 1-jei hatállyal hatályon 
kívül helyezte a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok 
osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet. 
 
A változásokat a módosító okiratban megjelöltük és az egységes szerkezetű alapító okiratban 
rögzítettük, az előkészített okiratokat előzetesen egyeztettünk a Magyar Államkincstárral. 
 
Az alapító okirat módosításáról a Képviselő-testület részéről három határozat meghozatala 
szükséges: egyrészt a módosításról, másrészt annak elfogadásáról, harmadrészt a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elfogadásáról szóló döntés. A 
módosítások a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lépnek hatályba. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok elfogadására. 
 
Biatorbágy, 2021. szeptember 3. 
 
 
 
 
                                         Tarjáni István s.k 
                                                                                                polgármester 
 
 
 
 
 
 

 

 

Város Polgármestere 
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Határozati javaslat I. 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2021. (IX.…) határozata 

 
Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágy Város 
Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést, és úgy dönt, 
hogy módosítja Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratát a mellékletben 
foglaltak szerint.  
 
Melléklet: módosító okirat 

 
Határidő: Azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
 
 

 
 

Határozati javaslat II. 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2021. (IX. …) határozata 
 

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala módosító okiratának elfogadásáról  
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágy Város 
Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést és úgy dönt, hogy 
elfogadja a határozat mellékletét képező Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala módosító 
okiratát. 
 
A módosító okirat a határozat mellékletét képezi. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Határozati javaslat III. 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
/2021. (IX.….)  

határozata 
A Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának  

egységes szerkezetben történő elfogadásáról 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágy Város 
Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztést és úgy dönt, 
hogy elfogadja a határozat mellékletét képező Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okiratát a módosításokkal egységes szerkezetben. 
 
Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat a határozat mellékletét képezi. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Okirat száma: A/1/2021. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Biatorbágyi 
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: Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal   

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a.  

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. 09. 30. 

2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdés 

2.3. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.3.1. megnevezése: Biatorbágy Város Önkormányzata 
2.3.2. székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
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4.1. A költségvetési szerv közfeladata: az önkormányzat működésével, valamint az 
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatok ellátása. 

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: az önkormányzat működésével, valamint a 
polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítése 
és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, az önkormányzati bizottságok 
működésének ügyviteli jellegű feladatinak ellátása, az önkormányzatok egymás közötti, 
valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásával kapcsolatos 
feladatok ellátása.  

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 013350  Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

5 013360  Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

6 016010  Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

7 016020  Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
8 016030 Állampolgársági ügyek 
9 016080  Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

10 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Biatorbágy Város közigazgatási 
területe. Illetékessége kiterjed továbbá a jogszabályokon és szerződéses jogviszonyokon 
alapuló egyéb közigazgatási területen ellátandó feladatokra. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal 
vezetője a jegyző, akit Biatorbágy Város Polgármestere pályázat alapján jogszabályban 
meghatározott képesítési követelményeknek megfelelően határozatlan időre szóló 
közszolgálati jogviszonyban nevez ki, továbbá gyakorolja felette az egyéb munkáltatói 
jogköröket. 
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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 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 

3 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
4 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

5 közfoglalkoztatási jogviszony 
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
2011. évi CVI. törvény   

6. Záró rendelkezés 

 
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2011. december 16.  napján kelt alapító okiratát 
visszavonom. 
 
Kelt: Biatorbágy, „időbélyegző szerint”. 

P.H. 

 

Tarjáni István 
                             polgármester               

 
 
 



Okirat száma: M/1/2021. 

Módosító okirat 

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala a Biatorbágy Város Önkormányzata által 2011. 
december 11.  napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
8/A. §-a alapján – Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2021. (IX. .…) 
határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 

1. Az előző alapító okirat „A költségvetési szerv” neve és „A költségvetési szerv székhelye” 
elnevezésű rendelkezései helyébe a következő rendelkezés lép:   

1. „A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal   

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a.  

 
2. Az előző alapító okirat „Alapító neve” és „Alapításának éve” elnevezésű rendelkezései 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. 09. 30. 

2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdés 

2.3. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.3.1. megnevezése: Biatorbágy Város Önkormányzata 
2.3.2. székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. 

 
3. Az előző alapító okirat „Irányító (felügyeleti) szerve” elnevezésű rendelkezése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 
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3.A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. 
3.1.3.  

 
4. Az előző alapító okirat „Jogszabályban meghatározott közfeladat”, „Szakágazat szám”, 

„Alaptevékenysége” és „Illetékességi területe” elnevezésű rendelkezései helyébe a következő 
rendelkezés lép:   

4.A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: az önkormányzat működésével, valamint az 
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatok ellátása. 

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: az önkormányzat működésével, valamint a 
polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítése 
és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, az önkormányzati bizottságok 
működésének ügyviteli jellegű feladatinak ellátása, az önkormányzatok egymás közötti, 
valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásával kapcsolatos 
feladatok ellátása. 

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 013350  Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

5 013360  Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

6 016010  Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

7 016020  Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 



3 

8 016030 Állampolgársági ügyek 
9 016080  Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

10 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Biatorbágy Város közigazgatási 
területe. Illetékessége kiterjed továbbá a jogszabályokon és szerződéses jogviszonyokon 
alapuló egyéb közigazgatási területen ellátandó feladatokra.” 

 
5. Az előző alapító okirat „A szerv vezetője, kinevezési rendje”, „Foglalkoztatottjaira vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszony”, „Munkáltatói jogkör gyakorlása” és „A költségvetési szerv 
képviseletére jogosult” elnevezésű rendelkezései helyébe a következő rendelkezés lép:   

5. „A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal 
vezetője a jegyző, akit Biatorbágy Város Polgármestere pályázat alapján jogszabályban 
meghatározott képesítési követelményeknek megfelelően határozatlan időre szóló 
közszolgálati jogviszonyban nevez ki, továbbá gyakorolja felette az egyéb munkáltatói 
jogköröket. 

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 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 

3 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
4 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

5 közfoglalkoztatási jogviszony 
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
2011. évi CVI. törvény” 

6. Az előző alapító okirat Záró rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép: 

6. „Záró rendelkezés 

 
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2011. december 16. napján kelt alapító okiratát 
visszavonom.” 
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7. Az előző alapító okirat „A költségvetési szerv fenntartója”, „A költségvetési szerv jogállása”, 
„Gazdálkodási besorolás”, „Előirányzat feletti rendelkezési jogosultság szerint”, „A feladat 
ellátását szolgáló vagyon”, „A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog”, „A 
költségvetési szerv megszüntetése” elnevezésű rendelkezései törlésre kerülnek. 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 
Kelt: Biatorbágy, „időbélyegző szerint”. 

P.H. 

Tarjáni István 
                            polgármester  
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