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BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…/… (…) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL 

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye 

1. § 

(1) Az önkormányzat megnevezése: Báta Község Önkormányzata. Székhelye: 7149 Báta, Fő u. 147. 
(2) A képviselő-testület hivatalának neve: Decsi Közös Önkormányzati Hivatal Bátai Kirendeltsége. Székhelye: 

7149 Báta, Fő u. 147. 
(3) Báta Község Önkormányzata hivatalos bélyegzői: 

a) kör alakú bélyegző, közepén Magyarország címere helyezkedik el, a köríven a Báta Község Önkormányzata felirat 
olvasható; 

b) kör alakú bélyegző, közepén Magyarország címere helyezkedik el, a köríven a Báta Község Polgármestere felirat 
olvasható. 

(4) A Magyarország címerét is tartalmazó bélyegzőkről a polgármester által kijelölt köztisztviselő nyilvántartást ve-
zet, mely a bélyegzőlenyomat mellett tartalmazza az átvételi dátumot és az átvevő beosztását és aláírását is. 

(5) Az önkormányzat jelképeit és annak leírását, használatuk rendjét, külön önkormányzati rendelet szabályozza. 

2. A képviselő-testület üléseinek összehívása, vezetése, a tanácskozás rendje 

2. § 

(1) A képviselő-testület működésének alapja az éves munkaterv. 
(2) A munkaterv tervezetét a polgármester irányításával a jegyző állítja össze, és a polgármester terjeszti jóváhagyás 

végett a képviselő-testület elé. 
(3) A munkaterv főbb tartalmi elemei: 

a) a képviselő-testületi ülések tervezett időpontjai, napirendjei, 
b) közmeghallgatás időpontjának kijelölése, 
c) a napirend előterjesztőjének a megjelölése. 

(4) A képviselő-testület évente legalább 6 munkaterv szerinti ülést tart. A munkaterv szerinti ülések között a képvi-
selő-testület szükség szerint rendkívüli üléseket tart. 

(5) A képviselő-testület évente legalább egy alkalommal civil fórumot tart, amelyre a településen működő civil szer-
vezeteket tanácskozási joggal meg kell hívni. A civil fórumot a képviselő-testület munkatervébe önálló napirendi pont-
ként fel kell venni. 

3. § 

(1) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, a tartós akadályoztatásuk esetén a képvi-
selő-testület ülését a korelnök hívja össze és vezeti. 

(2) A képviselő-testület ülésének meghívóját és az előterjesztéseket a képviselőknek, a tanácskozási joggal meghí-
vottaknak és a részvételi joggal jelenlévőknek olyan időpontban kell megküldeni, hogy azok azt az ülés előtt legalább 5 
nappal megkapják. 

(3) A rendkívüli ülésre szóló meghívót legalább 24 órával az ülés előtt ki kell kézbesíteni a meghívottaknak és egy-
idejűleg telefonon is értesíteni kell a meghívottakat. 

(4) A rendkívüli ülés sürgős esetben, a szervezeti és működési szabályzattól eltérő módon, a meghívó kézbesítését 
mellőzve, telefonon is összehívható. A telefonon, meghívó megküldésének mellőzésével összehívott képviselő-testületi 
ülés csak akkor tartható meg, ha az ülés megtartásába az összes települési képviselő beleegyezik. Ebben az esetben az 
ülésen ismertetni kell és az ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell az ülés sürgős összehívásának indokát, továbbá azt, 
hogy az ülés megtartásába valamennyi települési képviselő beleegyezett. 

4. § 

(1) A képviselő-testület ülését az önkormányzat székhelyére, a képviselő-testület tanácstermébe kell összehívni. 
(2) A képviselő-testület kihelyezett ülést is tarthat. 
(3) A kihelyezett ülés megtartásáról a polgármester dönt. Kihelyezett ülés megtartására bármely képviselő javaslatot 

tehet a polgármesternek. 
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5. § 

(1) A képviselő-testület munkaterv szerinti nyilvános ülésére meg kell hívni: 
a) a napirendi pontok előadóit, 
b) a nemzetiségi önkormányzat elnökét, 
c) az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit, 
d) a napirendi pont tárgyalásában érintett személyeket, szervezeteket, önszerveződő közösségeket. 

(2) A képviselő-testület munkaterv szerinti ülésén – tevékenységi körében – a következő önszerveződő közösségek 
képviselőit illeti meg tanácskozási jog: 

a) Bátai Polgárőr Egyesület, 
b) Báta Községi Sportegyesület, 
c) Gyermeklánc Közalapítvány, 
d) Bátai Horgász Egyesület, 
e) Összefogás a Bátai Romákért Egyesület, 
f) a Bátai Hunyadi János Általános Iskola Diákönkormányzata. 

(3) A képviselő-testület rendkívüli ülésére a napirendi pontok előadóit csak akkor kell meghívni, amennyiben az 
adott napirendi ponthoz írásos előterjesztés nem készült. A képviselő-testület rendkívüli ülésére az (1) bekezdés b)-d) 
pontjaiban felsorolt személyek meghívhatók. 

6. § 

(1) A képviselő-testület ülésén a hallgatóság a részére kijelölt helyen foglalhat helyet. 
(2) A hallgatóság részére hozzászólást a polgármester engedélyezhet. 
(3) A polgármester az ülés vezetése során: 

a) megállapítja a határozatképességét, 
b) az ülés során folyamatosan figyelemmel kíséri, szükség szerint újra megállapítja a határozatképességet, 
c) előterjeszti és szavazásra teszi fel az ülés napirendjét, 
d) a munkaterv szerinti ülésen tájékoztatást ad az előző munkaterv szerinti ülés óta eltelt időszak fontosabb eseménye-

iről, 
e) a munkaterv szerinti ülésen tájékoztatást ad az képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról, 
f) tájékoztatást ad az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett intézkedésekről, 
g) megadja, illetve megvonja a szót, 
h) napirendi pontonként megnyitja, vezeti és lezárja a vitát, 
i) szavazásra teszi fel a döntési javaslatokat, 
j) megállapítja a szavazás számszerű eredményét, 
k) ülésvezetői jogkörében gondoskodik a tanácskozás rendjének fenntartásáról, 
l) berekeszti az ülést. 

7. § 

(1) A polgármester az elfogadott napirend sorrendjében megnyitja, vezeti és lezárja a vitát. 
(2) A vita során: 

a) az előadó a napirendhez szóban kiegészítést tehet, 
b) a bizottság elnöke vagy megbízottja előterjeszti a napirenddel kapcsolatos bizottsági állásfoglalást, 
c) az előadóhoz a képviselő-testület tagjai, a tanácskozási joggal résztvevők kérdéseket tehetnek fel, amelyre az elő-

adó köteles választ adni, 
d) a képviselő-testület tagjai és a tanácskozási joggal rendelkezők a napirendhez hozzászólhatnak. 

8. § 

A polgármester ülésvezetői jogkörében eljárva – szükség szerint – tanácskozási szünetet rendelhet el. Szünet elrende-
lését bármely települési képviselő és a jegyző kérheti. 

3. Döntéshozatali eljárás, a szavazás módja 

9. § 

(1) A polgármester az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja 
szavazásra. Először a bizottsági, majd az ülésen tett képviselői módosító indítványokról dönt a testület, majd végül a 
javaslatokkal, módosításokkal kiegészített határozati javaslat egészéről. 

(2) A napirendről a képviselő-testület vita nélkül határoz. 

10. § 

(1) A képviselő-testület szavazásban részt vevő tagjai kézfelemeléssel adják le szavazatukat. 
(2) Szavazni igennel, nemmel, vagy tartózkodással lehet akként, hogy a polgármester a szavazás során először az 

igeneket, majd a nemeket, végül a tartózkodásokat veszi számba. 
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(3) A szavazás végeztével a polgármester megállapítja a szavazás számszerű eredményét és azt, hogy a szavazásra 
feltett döntési javaslatot a képviselő-testület elfogadta-e, vagy sem. 

11. § 

(1) Titkos szavazást a polgármester és bármely képviselő kezdeményezhet. 
(2) A titkos szavazást a képviselő-testület határozatban rendeli el. 
(3) A titkos szavazás lebonyolítására a képviselő-testület két tagból álló szavazatszámláló ideiglenes bizottságot vá-

laszt. 
(4) A szavazatokat a szavazólapoknak szavazóurnába helyezésével lehet leadni. 
(5) A képviselő-testület a szavazás titkosságát szavazófülke használatával, vagy más, a titkosság garantálására al-

kalmas módon biztosítja. 
(6) A leadott szavazatokat a szavazatszámláló ideiglenes bizottság számlálja meg, majd arról tájékoztatja a képvise-

lő-testületet. 
(7) A polgármester a szavazatszámláló ideiglenes bizottság tájékoztatása alapján megállapítja a szavazás számszerű 

eredményét. A szavazás eredményének megállapításával a döntés meghozottnak minősül. 
(8) A szavazólapokat az ülés jegyzőkönyvéhez mellékelni kell. 

12. § 

(1) A polgármester bármely olyan döntési javaslatról név szerinti szavazást rendelhet el, amelynél a név szerinti 
szavazást törvény nem tiltja. A név szerinti szavazás elrendelését bármely képviselő kezdeményezheti. 

(2) A név szerinti szavazáskor a jegyző egyenként, névsorrendben olvassa fel a szavazásban részt vevő képviselők 
neveit, akik hangosan és érthetően, szóban közlik szavazatukat. 

(3) A képviselő-testület név szerinti szavazásban részt vevő tagjai igennel, nemmel, vagy tartózkodással szavazhat-
nak. 

(4) A jegyző megszámlálja a leadott szavazatokat, majd a polgármester megállapítja a szavazás számszerű eredmé-
nyét. A szavazás eredményének megállapításával a döntés meghozottnak minősül. 

(5) Az ülés jegyzőkönyvében a szavazás számszerű eredménye mellett fel kell tüntetni azt, hogy melyik képviselő 
hogyan szavazott. Az ülés jegyzőkönyvéhez mellékelni kell a név szerinti listát, amelyen fel vannak tüntetve a leadott 
szavazatok. 

13. § 

A személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a képviselő-testület, a kizárásról 
történő határozatában a mulasztást elkövető képviselő következő havi tiszteletdíjának egy részét elvonhatja. 

4. Az önkormányzati képviselőkre vonatkozó magatartási szabályok, az ülés rendjének fenntartása és az annak 
érdekében hozható intézkedések 

14. § 

A települési képviselő köteles: 
a) jelezni a polgármesternek, ha képviselő-testületi vagy bizottsági ülésen való részvételében akadályoztatva van, 
b) olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók bizalmára, 
c) a képviselő-testület munkájában konstruktívan, a képviselő-testület méltóságának megtartásával részt venni, 
d) felkérés alapján részt venni a képviselő-testületi, bizottsági ülések előkészítésében, valamint a különböző vizsgála-

tokban, 
e) a tudomására jutott állami, szolgálati titkot megőrizni, 
f) rendszeres kapcsolatot tartani választópolgáraival, illetve a különböző önszerveződő lakossági közösségekkel. 

15. § 

A polgármester ülésvezetői jogkörében a rend fenntartása érdekében a következő intézkedéseket hozhatja: 
a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltért a tárgyalt témától vagy a tanácskozáshoz nem illő, sértő kifejezéseket 

használ, 
b) ismételt figyelmeztetést követően megvonja a hozzászólótól a szót, 
c) rendre utasítja azt a személyt, aki a képviselő-testület tagjához, illetve a képviselő-testület üléséhez méltatlan maga-

tartást tanúsít, 
d) ismétlődő, tartós rendzavarás, állandó lárma, a vita rendjét ellehetetlenítő esemény következményeként a polgár-

mester, ha ismételt figyelmeztetései sem járnak eredménnyel, felfüggesztheti az ülést, 
e) amennyiben az ülés tovább folytatása ellehetetlenül, az ülést berekesztheti, 
f) amennyiben az ülés rendjét a hallgatóság tagjai zavarják meg, a polgármester rendre utasíthatja a rendzavarót, is-

métlődő rendzavarás esetén pedig a terem elhagyására kötelezheti. 
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5. Rendeletalkotás és határozathozatal 

16. § 

(1) Önkormányzati rendelet megalkotását a polgármester kezdeményezheti. Önkormányzati rendelet megalkotását 
bármely képviselő, valamint a jegyző kezdeményezheti a polgármesternél. 

(2) Az önkormányzati rendelet tervezetét a jegyző szerkeszti meg, foglalja írásba. 
(3) Önkormányzati rendelet-tervezetet csak írásban lehet a képviselő-testület elé terjeszteni. 
(4) Önkormányzati rendelet-tervezethez módosító javaslat csak írásban nyújtható be. 
(5) Az önkormányzati rendelet megjelölésének elemei sorrendben a következők: 

a) „Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének” megnevezés, 
b) évente egytől kezdődő, folyamatos, növekvő számozás, 
c) „/” jel, 
d) az év száma, utána pont (.), 
e) zárójelben a kihirdetés hónapja (római számmal) és napja, 
f) „önkormányzati rendelete” megnevezés 
g) a rendelet címe, a ról-, ről raggal. 

(6) Az önkormányzati rendeletet a helyben szokásos módon, az önkormányzat hivatalos hirdetőtáblájára való kifüg-
gesztéssel kell kihirdetni. A kifüggesztés 30 napig tart. 

17. § 

(1) A képviselő-testület minden olyan ügyben hozott döntés esetén, amely nem rendeletalkotási tárgykör, önkor-
mányzati határozatot alkot. 

(2) Az önkormányzati határozat megjelölésének elemei sorrendben a következők: 
a) évente egytől kezdődő, folyamatos, növekvő számozás, 
b) „/” jel, 
c) az év száma, utána pont (.), 
d) zárójelben a döntési javaslat elfogadásának hónapja (római számmal) és napja, 
e) „önkormányzati határozat” megnevezés. 

(3) Az önkormányzati határozat megjelölése után fel kell tüntetni a határozat tárgyát, a „Tárgy:” kifejezés használa-
tával. 

(4) A döntési javaslat elfogadása után az önkormányzati határozatot haladéktalanul írásba kell foglalni és az érintet-
teknek végrehajtás végett, vagy tájékoztatásul megküldeni. 

6. A jegyzőnek a jogszabálysértő döntések, működés jelzésére irányuló kötelezettsége 

18. § 

(1) A jegyző figyelemmel kíséri a képviselő-testület működését, döntéshozatali eljárását, döntéseit, mind formai, 
mind tartalmi szempontból. 

(2) Amennyiben jogszabálysértést észlel, azt haladéktalanul jelzi a képviselő-testületnek. 
(3) A jegyző törvényességi jelzését köteles megindokolni. Az indokolásnak tartalmaznia kell a megsértett jogsza-

bályt, tartalmazhatja továbbá a jogszabálysértés elkerülésének lehetséges módjait. 
(4) A jegyző kérésére törvényességi jelzését és annak indokolását az ülés jegyzőkönyvben szó szerint kell rögzíteni. 
(5) A jegyző írásban benyújtott törvényességi jelzését az ülés jegyzőkönyvéhez mellékelni kell. 

7. A közmeghallgatás 

19. § 

(1) A közmeghallgatást az Ady Endre Művelődési Ház színháztermébe kell összehívni. 
(2) A közmeghallgatás helyéről, idejéről, napirendi pontjairól tájékoztatni kell a lakosságot a meghívónak az ön-

kormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztésével és a települési honlapon való közzétételével a közmeghallgatást 
megelőzően legalább 7 nappal. 

8. A falugyűlés 

20. § 

(1) A polgármester közérdekű tárgykörben, illetőleg a jelentősebb döntések sokoldalú előkészítése érdekében – az 
állampolgárok és társadalmi szerveződések közvetlen tájékoztatása céljából – falugyűlést hívhat össze. 

(2) A falugyűlést az önkormányzat székhelyére, a képviselő-testület tanácstermébe, vagy az Ady Endre Művelődési 
Ház színháztermébe kell összehívni. 
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(3) A falugyűlés helyéről, idejéről, az ismertetésre vagy tárgyalásra kerülő tárgykörökről az önkormányzat hirdető-
tábláján és a település honlapján kell tájékoztatást adni a rendezvény előtt legalább 7 nappal. 

(4) A falugyűlésnek nem kell határozatképes képviselő-testületii ülésnek lennie. 
(5) A falugyűlést a polgármester vezeti, melyre meg kell hívni a képviselőket és a jegyzőt. 
(6) A falugyűlésről jegyzőkönyv készül, amelynek vezetéséről és elkészítéséről a jegyző gondoskodik. 

9. A képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyve 

21. § 

(1) A képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv – törvény által meghatározott kötelező elemeken túl – tartal-
mazza: 

a) az ülés jellegét (alakuló, munkaterv szerinti, rendkívüli ülés, közmeghallgatás), 
b) a 3. § (4) bekezdésében meghatározottakat, 
c) a 18. § (4) bekezdésében meghatározottakat, 
d) az ülés berekesztésének időpontját, 
e) a 14. § d) pontja szerinti esetben az ülés felfüggesztésének indokát, 
f) a 14. § e) pontja szerinti esetben az ülés berekesztésének indokát, 
g) továbbá mellékletként 

ga) a meghívót, 
gb) a jelenléti ívet, 
gc) az előzetesen írásban megküldött döntési javaslatokat, 
gd) a végleges rendeleteket, 
ge) az érintett nyilatkozatát ügyének nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalásával kapcsolatban, 
gf) a 11. § (8) bekezdésében meghatározottakat, 
gg) a 12. § (5) bekezdésében meghatározottakat, 
gh) a 18. § (5) bekezdésébe meghatározottakat. 

(2) A jegyzőkönyvkészítés segítése érdekében a képviselő-testület üléseiről hangfelvétel készül, melyet 3 évig meg 
kell őrizni. 

10. A nyilvánosság biztosítása 

22. § 

(1) Az önkormányzat hirdetőtábláján közzé kell tenni a képviselő-testületi ülések meghívóját. 
(2) A képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvét és mellékleteit a település honlapján közzé kell tenni az ülést követő 

15 napon belül. 
(3) A képviselő-testület által megalkotott önkormányzati rendeleteket azok kihirdetésével egyidejűleg az önkor-

mányzat honlapján is közzé kell tenni. 
(4) A képviselő-testületi ülések jegyzőkönyve és mellékletei megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Bátai Kiren-

deltségen. 

11. A képviselő-testület bizottságai 

23. § 

(1) A képviselő-testület állandó bizottságai: 
a) Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 
b) Műszaki, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság. 

(2) A Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság négy tagból áll: 
a) három települési képviselő, 
b) egy nem képviselő bizottsági tag. 

(3) A Műszaki, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság három települési képviselő bizottsági tagból áll. 
(4) A képviselő-testület állandó bizottságainak feladat- és hatáskörét, továbbá tagjainak felsorolását az 1. melléklet 

tartalmazza. 

12. Záró rendelkezések 

24. § 

(1) A képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolását a 2. melléklet tartalmazza. 
(2) Báta Község Önkormányzata közfeladatainak, szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkciókba sorolását, 

valamint Báta Község Önkormányzata telephelyeit a 3. melléklet tartalmazza. 
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25. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 
(2) Hatályát veszti Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szó-

ló 9/2014. (XI. 20.) önkormányzati rendelete. 
Báta, … 

  ..................................................   .......................................  
 Huszárné Lukács Rozália Dr. Kohány András 
 polgármester jegyző 
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1. MELLÉKLET 
A …/… (…) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE, TAGJAINAK FELSOROLÁSA 

I. Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottság 
Feladat- és hatásköre: 

1. éves, féléves költségvetési beszámoló, zárszámadás véleményezése, 
2. az önkormányzat intézményei működésének gazdasági felülvizsgálata, 
3. az önkormányzat pályázatainak, közbeszerzési feladatainak ellenőrzése 
4. polgármester, képviselők vagyonnyilatkozatainak ellenőrzése, vizsgálata, kezelése, 
5. az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezés kivizsgálása. 
Tagjai: 

Elnök: Barisné Zsinkó Julianna 
Képviselő tagok: Lehel Zoltán, Zsinkó Ilona 
Nem képviselő tagok: Pálnokné Mándics Anikó 

 
II. Műszaki, mezőgazdasági és környezetvédelmi bizottság 

Feladat- és hatásköre: 
1. az önkormányzat tulajdonában álló út- és úttartozékokkal, műtárgyakkal és egyéb közművekkel összefüggő, 

kötelező útkezelői feladatok ellátásának szervezése, 
2. helyi földutak állapotának felmérése, javaslattétel, ellenőrzés, 
3. kiemelt beruházások esetében a megvalósulás ellenőrzése, felügyelete, 
4. közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében, 
5. közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében, 
6. intézmények és önkormányzati egyéb ingatlanok, lakások karbantartási, hibaelhárítási feladatainak felmérése, 

véleményezése, 
7. önkormányzati ingatlanvásárlások esetén a megvásárolni szándékolt ingatlan állapotának felmérése, 
8. közterületek, parkok, utak karbantartásának felügyelete, 
9. káreseményekkel kapcsolatos biztosítási ügyek, helyreállítási feladatok segítése (árvízi védekezés), 
10. a közterületek rendjének, tisztaságának és használatának folyamatos és tervszerű ellenőrzése, 
11. a közterületek használatára vonatkozó önkormányzati rendeletek betartásának ellenőrzése, 
12. helyi gazdálkodók érekeinek képviselete, javaslattétel a képviselő-testületnek, 
13. belvíz-, csapadékvíz, szennyvíz hálózatok ellenőrzése, bővítésének, pályázati lehetőségek véleményezése, ja-

vaslattétel, 
14. helyi vizek felügyelete, monitoring tevékenység. 
Tagjai: 

Elnök: Csóti Sándor 
Képviselő tagok: Sziebert Gábor, Lehel Zoltán 
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2. MELLÉKLET 
A …/… (…) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖREI 

A képviselő-testület hatáskörei közül az alábbiakat a polgármesterre ruházza át: 
1. szolgálati lakások bérlőinek kiválasztása, 
2. szociális étkeztetésre vonatkozó kérelmek elbírálása, 
3. önkormányzati elővásárlásról nyilatkozat árverési ajánlatoknál, 
4. méltányossági közgyógyellátás, 
5. villamos áram, gáz, csatorna, csapadékvíz-elvezetés, vízvezeték építési munkálatokhoz, útcsatlakozás létesíté-

séhez, továbbá hatósági eljárásokhoz az önkormányzati tulajdonú közutak tekintetében a közútkezelői hozzájá-
rulás kiadása, 

6. villamos áram, gáz, csatorna, csapadékvíz-elvezetés, vízvezeték építési munkálatokhoz, útcsatlakozás létesíté-
séhez, továbbá hatósági eljárások esetén az önkormányzati vagyon tekintetében a tulajdonosi jogok gyakorlása, 
a tulajdonosi hozzájárulás megadása. 

 
A képviselő-testület hatáskörei közül az alábbiakat a jegyzőre ruházza át: 

1. szociális tűzifa iránti kérelmek elbírálása, 
2. a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás tanúsítása miatt indult hatósági eljárás le-

folytatása. 
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3. MELLÉKLET 
A …/… (…) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 

BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZFELADATAINAK, SZAKMAI ALAPTEVÉKENYSÉGEINEK KORMÁNYZATI FUNK-

CIÓKBA SOROLÁSA, VALAMINT BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TELEPHELYEI 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
013320 Köztemető-fenntartás és – működtetés 
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
016030 Állampolgársági ügyek 
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
018010 Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel 
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 
022010 Polgári honvédelem ágazat feladatai, a lakosság felkészítése 
031030 Közterület rendjének fenntartása 
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041232 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 
042140 Génmegőrzés, fajtavédelem 
042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése 
042360 Halászat, haltenyésztés 
044210 Feldolgozóipar igazgatása és támogatása 
045120 Út, autópálya építése 
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
047110 Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása – Cukrászda, Büfé, Virágbolt, Aprócikk Bolt, egyéb 

kereskedelmi tevékenység 
047120 Piac üzemeltetése 
047210 Szálloda- és vendéglátóipar igazgatása és támogatása – Konyha 
047310 Turizmus igazgatása és támogatása 
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítás, átrakása 
051080 Hulladék újrahasznosítása 
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 
056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása 
061010 Lakáspolitika igazgatása 
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 
062010 Településfejlesztés igazgatása 
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 
063010 Vízügy igazgatása 
063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás (Furkótelep víz szállítás) 
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 
064010 Közvilágítás 
066010 Zöldterület kezelése 
066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
072111 Háziorvosi alapellátás 
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás 
074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése 
076062 Település-egészségügyi feladatok 
081010 Sportügyek igazgatása 
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
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082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
082044 Könyvtári szolgáltatások 
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása 
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
083020 Könyvkiadás 
083030 Egyéb kiadói tevékenység 
084031 Civil szervezetek működési támogatása 
084032 Civil szervezetek programtámogatása 
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 
086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai 
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1–4. 

évfolyamon 
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési felada-

tok 
092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5–8. 

évfolyamon 
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési felada-

tok 
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (közgyógyellátás) 
102031 Idősek nappali ellátása 
102032 Demens betegek nappali ellátása 
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai 
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 
104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben 
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás 
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 
104052 Családtámogatások 
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása 
107051 Szociális étkeztetés konyhán 
107052 Házi segítségnyújtás 
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (adók) 
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 
900090 Vállaklozási tevékenységek kiadásai és bevételei – felnőtt étkeztetés és egyéb vállalkozási tevékenység 
 
 
 
Báta Község telephelyei: 
 Tájház: 7149 Báta, Fő u 86. 
 Halászház:7149 Báta, Óvoda u. 6. 
 Védőnői szolgálat:7149 Báta, Dobó Katalin u 2. 
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 Sportcsarnok:7149 Báta, Zrínyi u 2/A. 
 Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár: 7149 Báta, Zrínyi u. 2. 
 Központi Szolgáltató Ház: 7149 Báta, Fő u. 161. 
 Turisztikai- és élményközpont: 7149 Báta, Fő u. 159. 
 Czencz János Galéria és Emlékház: 7149 Báta, Fő u. 275. 
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INDOKOLÁS 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 43. § (3) bekezdé-
se szerint a képviselő-testület köteles felülvizsgálni szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét. 
Az Mötv. 53. § (1) bekezdése szerint „A képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési 
szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatról szóló ren-
deletben rendelkezik: 

a) az önkormányzat hivatalos megnevezéséről, székhelyéről; 
b) a képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolásáról; 
c) a képviselő-testület üléseinek összehívásáról, vezetéséről, tanácskozási rendjéről; 
d) az önkormányzati képviselőkre vonatkozó magatartási szabályokról, az ülés rendjének fenntartásáról és az annak 
érdekében hozható intézkedésekről; 
e) a nyilvánosság biztosításáról; 
f) a döntéshozatali eljárásról, a szavazás módjáról; 
g) a rendeletalkotásról és határozathozatalról; 
h) a képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvéről; 
i) a közmeghallgatásról; 
j) az önkormányzat szerveiről, azok jogállásáról, feladatairól; 
k) a jegyzőnek a jogszabálysértő döntések, működés jelzésére irányuló kötelezettségéről; 
l) a képviselő-testület bizottságairól.” 

A szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet megalkotásánál figyelemmel kell lenni a jogalkotásról szóló 
2010. évi CXXX. törvény 3. §-ára, amely előírja, hogy „A jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy 
olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes.” 
Így a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet csak olyan rendelkezéseket tartalmazhat, amelyek nem talál-
hatók meg az Mötv-ben, továbbá olyan szabályokat, amelyek megalkotására az Mötv. kifejezetten felhatalmazást ad. 
A fentiek és az elmúlt öt év képviselő-testületi működésének tapasztalatai alapján indokolt a 2014-ben elfogadott szer-
vezeti és működési szabályzat átdolgozása, egyszerűsítése: az új rendelet hatályba lépésével a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 9/2014. (XI. 20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése. 
 
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás 

A rendelet megalkotásával a képviselő-testület eleget tesz az Mötv. 43. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezett-
ségnek. 

 
Környezeti és egészségi hatás 
A rendeletmódosítás környezetre és egészségre gyakorolt hatása előzetesen nem becsülhető. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás 
A rendelet hatályba lépésével az adminisztrációs terhek nem növekednek, a rendelet új feladatokat nem határoz meg. 

A döntés-előkészítés a meglévő erőforrásokkal megoldható. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye 
A jogszabály megalkotásának szükségességét a fentiekben indokoltuk. A jogalkotás elmaradása esetén az Önkor-

mányzat mulasztásos törvénysértést követ el. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak, új erőforrások bevonására nincs szükség.  
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BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…/… (…) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK, INGATLANOK, HELYISÉGEK BÉRLETI DÍJÁRÓL 

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében el-
járva, a lakások és helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló módosított 
1993. évi LXXVIII. tv. 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, ingatlanok, helyiségek bérletére, elidegenítésére a lakások és helyi-
ségek bérletére, valamint az elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint 
a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(2) Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokat, ingatlanokat és helyiségeket az önkormányzati ingatlanvagyon-
kataszter tartja nyilván. 

(3) Az önkormányzati lakások, ingatlanok és helyiségek bérleti díjáról e rendelet 1. melléklete rendelkezik. 
(4) Az önkormányzati lakások, ingatlanok és helyiségek bérleti díjára vonatkozóan a polgármester jogosult bérleti 

díj kedvezmény megállapítására. 

2. § 

(1) A lakások esetében a lakbért a lakás teljes hasznos alapterületének figyelembevételével kell megállapítani. 
(2) A lakás havi bérének összege: a lakás hasznos alapterülete négyzetméterének és a megállapított havi lakbér mér-

tékének szorzata. A lakbér összegét forintra kerekítve kell megállapítani. 

3. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások, 

ingatlanok, helyiségek bérleti díjáról szóló 15/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete. 
Báta, … 

  ..................................................   .......................................  
 Huszárné Lukács Rozália Dr. Kohány András 
 polgármester jegyző 
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1. MELLÉKLET 
A …/… (…) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 

 
1.) A havi lakbér mértéke a lakás alapterülete és komfortfokozata alapján: 
 komfortos lakás esetén: 
 önkormányzati dolgozónak 250 Ft/m2 
 más bérlő esetén 400 Ft/m2 
2.) Napközikonyha: 
 konyha+ebédlő egyéb rendezvény esetén 35.000 Ft/nap+rezsi 
 konyha+ebédlő lakodalom esetén 40.000 Ft/nap+rezsi 
 ebédlő 15.000 Ft/nap+rezsi 
 cukrászda 7.000 Ft/nap+rezsi 
 
3.) Gyógyszertár: 42.500 Ft/hó 
 Gyógyszertár szolgálati lakás: 210 Ft/m2 
 
4.) Régi TSZ konyha+ebédlő:  
 munkahely teremtés céljából 50.000 Ft/hó+rezsi 
 egyéb esetben: 10.000 Ft/hó+rezsi 
 
5.) Művelődési Ház: 
 nagyterem lakodalom céljából 60.000 Ft+rezsi/lakodalom 
 nagyterem bál céljából 50.000 Ft+rezsi/alkalom  
 nagyterem egyéb (gyűlés, összejövetel, stb.) 15.000 Ft+rezsi/alkalom 
 Panoráma Terem 7.000 Ft +rezsi/alkalom 
 előtér-közlekedő helyiség 5.000 Ft +rezsi/alkalom 
Civil szervezetek évi egy alkalommal bál esetén 100% kedvezményt kapnak a bérleti díjból, a rezsi költség teljes mér-
tékben az igénybe vevőt terheli. 
 
6.) Sportcsarnok: 
a) egész éven keresztül: 
 iskolai foglalkozások és egyéb rendezvények térítésmentes 
 tenisz 2.500 Ft/óra 
 Kupa, torna, verseny esetén 2000 Ft/csapat 
 
b) október 1-től április 30-ig fizetendő díjak: 
- asztalitenisz edzés: 5 főnél kevesebb résztvevő esetén 2000 Ft/óra, 5 főnél több résztvevő esetén díjmentes, 
- futball (férfi): 8 főnél kevesebb résztvevő esetén 2000,- Ft/óra, 8 főnél több résztvevő esetén díjmentes, 
- futball (női): 6 főnél kevesebb résztvevő esetén 2000 Ft/óra, 6 főnél több résztvevő esetén díjmentes, 
- aerobic: 5 főnél kevesebb résztvevő esetén 2000 Ft/óra, 5 főnél több résztvevő esetén díjmentes, 
- egyéb sportág: 6 főnél kevesebb résztvevő esetén 2000 Ft/óra, 6 főnél több résztvevő esetén díjmentes. 
 
c) május 1-től szeptember 30-ig fizetendő díjak:  
A 6.) b) pontban foglalt tevékenységek díja 1000 Ft/óra amennyiben az ott előírt létszám nincs meg. 
 
d) A Sportcsarnok használata helyi lakosok számára ingyenes. 
 
 
A rezsi minden esetben tartalmazza a közüzemi díjakat, továbbá az igényelt szolgáltatások díjait. A közüzemi mérőórák 
állását a rendezvény előtt és után le kell olvasni. A közüzemi mérőórák leolvasása az adott helyiség működtetéséért 
felelős gondnok, ennek hiányában intézményvezető feladata. 
Jelen mellékletben feltüntetett bérleti díjak bruttó összegben értendők. 
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INDOKOLÁS 

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások, ingatlanok, helyiségek 
bérleti díjáról szóló rendeletének megalkotására azért van szükség, mert az önkormányzati helyiségek bérelte iránt egy-
re növekvő kereslet miatt részben új bérleti díjakat kell megállapítani, továbbá egyértelművé kell tenni a bérleti díjak 
kiszámítási módját azáltal, hogy a képviselő-testület meghatározza, mely költségeket ért a rezsi fogalma alatt. 
 
 
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás 

A rendelet elfogadásával kiszámíthatóvá válik az önkormányzati ingatlanok bérletére vonatkozó szabályozás. A bérleti 
díj meghatározásánál a rezsi megállapításához egyértelmű felelősségi kört állapít meg. 

 
Környezeti és egészségi hatás 
A rendeletmódosítás környezetre és egészségre gyakorolt hatása előzetesen nem becsülhető. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás 
A rendelet hatályba lépésével az adminisztrációs terhek nem növekednek, az új feladatok ellátása többlet emberi erő-

forrást igényelhet. A döntés-előkészítés a meglévő erőforrásokkal megoldható. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye 
 
A jogszabály megalkotásának szükségességét a fentiekben indokoltuk. A jogalkotás elmaradása esetén az Önkor-

mányzat a nem engedélyezett tevékenységeket nem gyakorolhatja. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak, új erőforrások bevonására nincs szükség.  

 
 



Határozati javaslat 

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. január 21-i ülésére, 

a 7. napirendi ponthoz 

 

 

…/… (…) önkormányzati határozat 

Tárgy: 2020. évi civil pályázati felhívás elfogadása 

 

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi civil pályázati felhívást a 
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 

 

 



Határozati javaslat 

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. január 21-i ülésére 

a 4. napirendi ponthoz 

 

…/... (...) önkormányzati határozat 

Tárgy: a Képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadása 

 
Báta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 9/2014. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 5. §-ában foglaltakra 
figyelemmel – a 2020. évi munkatervét a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. 
A Képviselő-testület a közmeghallgatást 2020. április 8. napjára, 17.00 órára tűzi ki. 
 
Báta, … 

 

 

 
1. számú melléklet az …/... (...) számú határozathoz 

 

BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ 
TESTÜLETÉNEK 

2020. ÉVI MUNKATERVE 
 
Január 21. 
 
1./ Önkormányzati bérleti díjak felülvizsgálata 
Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester 
 
2./ 2020. évi munkaterv elfogadása 
Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester 
 
3./ 2020. évi rendezvénynaptár elfogadása 
Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester 
 
4./ Civil szervezetek elszámolása 
Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester 
 
5./ 2020. évi civil pályázatok kiírása 



Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester 
 
Február 26. 
1./Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester 
 
2./ Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. fordulóban történő tárgyalása 
Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester 
 
3./ A 2020. évi Közfoglalkozási Terv elfogadása 
Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester 
 
Március 11. 
1./Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester 
 
2./ 2020. évi költségvetés elfogadása, rendelet alkotás 
Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester 
 
3./ Civil szervezetek pályázatainak elbírálása 
Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester 
 
4./ Közbeszerzési terv elfogadása 
Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester 
 
Április 8. 
1./Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester 
 
2./ SZMSZ felülvizsgálata  
Előterjesztő: alegyző 
 

 
Április 22. 
1./Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester 
 
2./ Civil fórum a települési civil szervezetek működéséről és együttműködéséről, és a civil 
szervezetek beszámolója 
 
3./ A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása, elfogadása, 
rendeletalkotás 
Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester 
 
 
 



Május 20. 
Együttes ülés a Bátai Hunyadi János Általános Iskola Diákönkormányzatával 
Képviselő-testületi ülés: 
1./Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester 
 
2./ Pénzügyi beszámoló a 2020. év I. negyedévi költségvetésének teljesítéséről, az 
adóbevételek alakulásáról 
Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester 
 
3./Tájékoztató a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2019. évi működéséről 
Előterjesztő: Gondozási Központ vezetője, családgondozó 
 
4./ Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak 
ellátásáról 
Előterjesztő: jegyző, Dr. Lehel Péterné főelőadó 
 
5./ Közbiztonsági beszámoló a Rendőrség 2019. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester 
Meghívottak: Tolna Megyei Rendőrkapitány, Körzeti megbízott, Mohácsi Vízirendészet 
vezetője 
 
6./ A Bátai Szolgáltató KFt. beszámolójának elfogadása 
Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester 
 
Június 17. 
1./Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester 
 
2./A Római Katolikus Egyházközség tájékoztatója 
Előterjesztő: Kürtösi Krisztián plébános 
 
3./ A Református Egyházközség tájékoztatója 
Előterjesztő: Fekete Zoltán lelkész 
 
4./A Bátai PITYPANG Óvoda és Bölcsőde beszámolója a 2019/20-as nevelési évről 
Előterjesztő: intézményvezető 
 
Július 22. 
1./Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester 
 
2./ Beszámoló a 2020. év I. félév adóbevételeinek alakulásáról 
Előterjesztő: alegyző 
 
3./ Beszámoló a Decsi Közös Önkormányzati Hivatal I. féléves működéséről 
Előterjesztő: Jegyző 



 
 
 
Szeptember 16. 
1./Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester 
 
2./ Beszámoló az önkormányzat féléves gazdálkodásáról, 2020. évi költségvetési rendelet 
módosítása 
Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester 
 
3./Döntés a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról 
Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester 
 
4./Beszámoló a Művelődési Ház tevékenységéről, a Mozgókönyvtár működéséről 
Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester 
 
Október 28. 
1./Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
2./ Beszámoló a 2020. évi beruházásokról, a nyertes pályázatok teljesülése 
Előterjesztő polgármester 
 
3./Beszámoló a Tájház és a Halászház működéséről 
Előterjesztő: Balogh Imréné Tájház vezető 
 
November 18. 
Együttes ülés a Bátai Hunyadi János Általános Iskola Diákönkormányzatával 
Képviselő-testületi ülés: 
1./Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
2./ Beszámoló az önkormányzat háromnegyed-éves gazdálkodásáról 
Előterjesztő: polgármester  
 
3./ Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálása 
Előterjesztő: polgármester  
 
4./ Helyi adórendelet felülvizsgálata 
Előterjesztő: aljegyző 
 
December 9. 
1./Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 



2./ Beszámoló a Védőnői Szolgálat tevékenységéről 
Előterjesztő védőnő 
 
Közmeghallgatás: összehívására a testület döntése alapján kerül sor 
 

Egyéb szervezési feladatok: 
 

Polgármester fogadóórája: minden Csütörtök: 8.00-9.00 óráig 
 

 



Határozati javaslat 

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. január 21-i ülésére 

az 5. napirendi ponthoz 

…/… (…) önkormányzati határozat 

Tárgy: 2020. évi rendezvénynaptár elfogadása 

 

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi rendezvénynaptárat a határozat 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 



Dátum: Rendezvény: Helye: Szervező:
Január
Január 15. Helytörténeti előadás Művelődési ház Sümegi József

01-02-03. hó

Kirándulj velünk! Az érdeklődők 
megismerkedhetnek hazai és külföldi 
kirándulóhelyekkel Fekete Gólya Ház Bátért Egyesület

Február

Február 8-15.
Itt a farsan áll a bál..! Farsangi szokások 
megismerése, állarc készítés Fekete Gólya Ház Bátáért Egyesület

Február 14. Iskolás farsang Művelődési Ház Hunyadi János Általános Iskola
Február 15. Óvodás farsangi mulatság Művelődési Ház Bátai Pitypang Óvoda
Február 19. Helytörténeti előadás Művelődési ház Sümegi József
Február 29. Vadászbál Művelődési ház Báta Dunamenti Vadászegyesület
Március
Március 11 Helytörténeti előadás Művelődési ház Sümegi József

Március 2. hete Könyvtári rendezvény
Művelődési ház - 
Könyvtár

Március 13. Borverseny Művelődési Ház Báta Község Önkormányzata
Március Március 15-ei ünnepség Művelődési Ház Bátai Hunyadi János Általános Iskola

Március. 21. Közösségi Összejövetel a Sport jegyében Művelődési ház Báta Községi Sportegyesület
Április
Április 4. Tavaszváró Tájház Bátai Kézműves Egyesület
Április 17. Megyei Szavaló verseny Művelődési ház Bátai Nyujdíjasegyesület
Április 12. Locsolós Toborzó Művelődési Ház Bátai Polgárőr Egyesület
Április 25. Lakodalom Kamenszki Karina Művelődési ház

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2020.



Április vége Tájházak Napja Tájház
Bátai Tájházért és Népi Kultúráért 
Közalapítvány

Május

Május 8.
Madarak és fák napja, Kalocsa Béla előadása 
kicsiknek és nagyoknak Fekete Gólya Ház Bátáért Egyesület

Május 9. Bánki Asztalitenisz emlékverseny Sportcsarnok Asztalitenisz szakosztály
Bánki Asztalitenisz Emlékverseny (diákoknak) Sportcsarnok Hunyadi János Általános Iskola

Május 2. hete Könyvtári rendezvény
Művelődési Ház - 
Könyvtár

Május 29. Gyermeknap Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola
Május 29. Óvis Gyereknap Focipálya, Gumipálya Bátai Pitypang Óvoda
Május 30. Lakodalom Lehel Művelődési Ház
Június
Június 6. Ballagás, évzáró Óvoda Bátai Pitypang Óvoda
Június 6. Sárközi Lakodalom Báta Község Önkormányzata
Június 13. Ballagás Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola
Június 17. Tanév záró Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola
Június 20. Lakodalom Molnár I. Művelődési Ház

Június 20. Múzeumok Éjszakája Tájház-Halászház
Bátai Tájházért és Népi Kultúráért 
Közalapítvány

Június 27.
Múzeumok éjszakája - Kézműves kiállítás, 
népviselet bemutató Tájház Bátai Kézműves Egyesület

Július

Július 4. Keszeg Fesztivál Nagysziget

Báta Község Önkormányzata, Bátai 
Horgász Egyesület, Bátai Polgárőr 
Egyesület, Bátai Kézműves Egyesület



Július 2. hete Könyvtári rendezvény
Művelődési ház - 
Könyvtár

Július 11. Lakodalom Szabó Művelődési Ház
Július 18. Lakodalom Sütő Művelődési Ház
Augusztus

Augusztus 28.
Gólya búcsúztató, visszatekintés Sára és Éliás 
Gemencben töltött idejéről Fekete Gólya Ház Bátáért Egyesület

Augusztus 29. Lakodalom Hajaletin Adrienn Művelődési Ház
Szeptember
Szeptember 1. Iskola kezdés Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola

Szeptember 26.
Szent Kereszt felmagasztalása, egyházmegyei 
zarándoklat Szent Vér templom Plébánia

Szeptember vége Kulturális Örökség Napja Tájház
Bátai Tájházért és Népi Kultúráért 
Közalapítvány

Szeptember 19. III. Kamionos Bál Művelődési Ház Réka Shop Kft.
Október
Október 30. Tökölődj velünk! Haloween-i tökfaragás Fekete Gólya Ház Bátáért Egyesület
Október 22. Október 23-i ünnepség Művelődési Ház Hunyadi János Általános Iskola
November
November 13. Márton Nap Művelődési Ház Báta Község Önkormányzat
November 13. Márton Napi lampionos felvonulás Óvoda Bátai Pitypang Óvoda
November 14. Tökparádé Tájház Bátai Kézműves Egyesület
November 21. Zártkörű rendezvény Művelődési Ház
November 27. Adventi díszek készítése Fekete Gólya Ház Bátáért Egyesület
December
December 4. Adventi, karácsonyi díszek készítése Fekete Gólya Ház Bátáért Egyesület



December 4. Mikulás Általános Iskola
Báta Község Önkormányzata, Bátai 
Hunyadi János Ált. Iskola

December 11. Adventi, karácsonyi díszek készítése Fekete Gólya Ház Bátáért Egyesület

December 2. hete Karácsonyi kézműves rendezvény Művelődési Ház
December 12. Luca nap Tájház Bátai Kézműves Egyesület
December 18. Adventi, karácsonyi díszek készítése Fekete Gólya Ház Bátáért Egyesület

December 16. Gyermek karácsony Művelődési Ház Báta Község Önkormányzata
December 17. Idősek Karácsonya Művelődési Ház Báta Község Önkormányzata
December 18. Mindenki karácsonya Báta Község Önkormányzata

polgármester

A változtatás jogát fenntartjuk.



FELHÍVÁS!!! 
 

Báta Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésében elkülönített előirányzat terhére, a 
közhasznú tevékenység támogatására (civil szervezetek), pályázatot hirdet.  
Mivel a településen működő egyesületek, alapítványok működése, kiadásainak mértéke, az 
általuk szervezett rendezvények, programok színvonala és nagysága nem értékelhető 
egyformán, így célszerűvé vált egy pályázati rendszer kialakítása. 

 
A pályázat célja: a pályázat a civil társadalom megerősödését, fejlődését, a szervezetek 
társadalmi szerepvállalását hivatott elősegíteni. Célja továbbá az Önkormányzat és a civil 
társadalom közötti partneri viszony és munkamegosztás előmozdítása az önkormányzati 
feladatok hatékonyabb ellátása érdekében. 
Csak olyan tevékenységre lehet pályázatot benyújtani, amely a falu fejlődését és az 
önkormányzattal való együttműködést segíti elő. 
 
2020-ban olyan civil szervezet támogatási kérelmét várjuk, amely az előző évben az 
önkormányzattal együttműködött, rendezvényeit segítette, és e tevékenységét 2019-re, 
valamint 2020-as terveit a támogatás iránti kérelmében bemutatja. 
 
Pályázók köre: pályázatot nyújthatnak be Báta Község közigazgatási területén legalább egy 
éve bejegyzett társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok). 
 
A támogatás formája: a támogatás egyszeri, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melyet 
a pályázó 2020. január 1.-2020. december 31. között keletkező működési, és ugyanezen 
időszakban a működéshez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzési, illetve programok, 
rendezvények költségeihez használhat fel. A pályázatban kizárólag a fenti időszakra 
vonatkozó számlák számolhatók el. A támogatás önmagában nem lehet a működés 
kizárólagos forrása. 
 
Pályázni Báta Község Önkormányzata által készített Pályázati adatlapon lehet. 
A pályázatokat 2020. február 3-től 2020. március 2-ig lehet benyújtani Báta Község 
Önkormányzatánál. Javasolt a pályázatokat mihamarabb benyújtani, mivel a civil szervezetek 
támogatására szánt összeg meghatározott. 
A pályázati keret erején túl, vagy hibásan, hiányosan kitöltött pályázatok elfogadására nincs 
lehetőség. Egy szervezet a támogatási időszakban egy pályázat benyújtására jogosult. 
 
A pályázati adatlap elérhető elektronikus formában a www.bata.hu települési honlapon. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PÁLYÁZATI ADATLAP 
Civil szervezetek működésének támogatásához 

 
 
Szervezet neve: 

Székhelye: 

Adószáma: 

Bankszámlaszáma: 

A szervezet cégbíróság általi bejegyzésének dátuma: 

Bejegyző határozat száma: 

A pályázó szervezet működési formája (egyesület, alapítvány): 

 

Szervezet Képviselőjének neve: 

Képviselő elérhetősége: 

 Telefon: 

 Email: 

 

 

 

 
1.) Mutassa be az egyesület fő tevékenységi körét, fő célját, tagjainak létszámát (bátai 

illetve vidéki tagok létszáma). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.) Az Egyesület 2019. évben végzett tevékenységének, működésének rövid bemutatása 
(pl.: az egyesület által rendezett programok, rendezvények bemutatása, elért 
eredmények ismertetése) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.) Pályázott-e az egyesület a 2018-2019. évben? Ha igen, milyen pályázaton és milyen 
eredménnyel? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.) Ismertesse az egyesület 2019. évi pénzügyi helyzetének alakulását (bevételek- 

kiadások), valamint nyújtsa be a pályázati évre vonatkozó pénzügyi tervet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.) Mutassa be a 2019. évben az önkormányzattal történő együttműködést, az 
önkormányzati rendezvényeken való részvételt! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.) Röviden foglalja össze az egyesület 2020. évi terveit (rendezvények, programok, 
célok, pályázatok megvalósítása, stb.). Határozza meg azt a programot, rendezvényt, 
amire a támogatást kéri, illetve az anyagi támogatás mértékét. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.) Mutassa be a 2020. évben tervezett önkormányzati együttműködést és az 
önkormányzati rendezvényeken való részvételi szándékát! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nyilatkozat 
 
 
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati adatlapon szereplő 

információk a valóságnak megfelelnek, azok hitelességét az Önkormányzat, vagy annak 

képviseletében eljáró szerv ellenőrizheti. 

 

Kijelentem továbbá, a pályázó szervezetnek nincs köztartozása, ellene felszámolási- vagy 

csődeljárás nem folyik. 

 

Jelen pályázat érdekében felhatalmazom a Decsi Közös Önkormányzati Hivatal Bátai 

Kirendeltségét adataim kezelésére. 

 
 
 
 
 
 
Báta, ………………………….. 
 
 

 ..............................................  
aláírás 

 
 

Ph. 
 
 



Határozati javaslat 

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. január 21-i ülésére, 

a 8. napirendi ponthoz 

 

 

…/… (…) önkormányzati határozat 

Tárgy: iskolai körzethatárok véleményezése 

 

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi általános iskolai felvételi 
körzeteket elfogadja, a körzethatárok módosítását nem kezdeményezi. 
A Képviselő-testület a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét 
elfogadja, a körzet módosítását nem kezdeményezi. 
 

 

 



































Határozati javaslat 

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. január 21-i ülésére 

a 9. napirendi ponthoz 

…/… (…) önkormányzati határozat 

Tárgy: a Bátai Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának elfogadása 

 

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bátai Szolgáltató Kft. Alapító Okiratát a 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 



1 
 

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ 
OKIRAT MINTÁJA 

Alapító okirat 

Alulírott alapító, szerződésminta1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az 
alábbi korlátolt felelősségű társaság egységes szerkezetű alapító okiratát: 

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)  

1.1. A társaság cégneve: Bátai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
A társaság rövidített cégneve:2 Bátai Szolgáltató Kft. 
1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: 3 .............................................................................. 
A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: 4 ..................................................................... 
1.3. A társaság székhelye: 7149 Báta, Fő utca 147. 
A társaság székhelye5 

a) egyben a központi ügyintézés helye is. 
b) nem azonos a központi ügyintézés helyével6: ................................................................... 
1.4. A társaság telephelye(i):7  
1.5. A társaság fióktelepe(i): 8  

2. A társaság alapítója 

Név: ...................................................................................................................................... 
Lakcím: ................................................................................................................................. 
Cégnév (név):9 Báta Község Önkormányzata 
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):10 ............................................................................... 
Székhely: 7149 Báta, Fő utca 147. 
Képviseletre jogosult neve: Huszárné Lukács Rozália Anna 
Lakcím: 7149 Báta, Fő utca 335. 

 
 

 
1 A társasági szerződés szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a minta azt 
kifejezetten megengedi. A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a szerződésminta részét 
képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott társaság esetében nem volt szükség. 
2 Szükség esetén kitöltendő. 
3 Szükség esetén kitöltendő. 
4 Szükség esetén kitöltendő. 
5 Aláhúzással jelölendő. 
6 Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének 
megjelölése kötelező. 
7 Szükség esetén kitöltendő, bővíthető. 
8 Szükség esetén kitöltendő, bővíthető. 
9 Szervezet esetén kell kitölteni. 
10 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén). 
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3. A társaság tevékenységi köre(i)11 

3.1. Főtevékenység: 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):12  
01.13 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése 
01.19 Egyéb, nem évelő növény termesztése 
01.21 Szőlőtermesztés 
01.22 Trópusi gyümölcs termesztése 
01.23 Citrusféle termesztése 
01.24 Almatermésű, csonthéjas termesztése 
01.25 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése 
01.27 Italgyártási növény termesztése 
01.28 Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése 
01.30 Növényi szaporítóanyag termesztése 
01.63 Betakarítást követő szolgáltatás 
01.64 Vetési célú magfeldolgozás 
02.10 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 
02.30 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése 
10.41 Olaj gyártása 
11.02 Szőlőbor termelése 
41.10 Épületépítési projekt szervezése  
41.20 Lakó- és nem lakó épület építése 
42.99 Egyéb m.n.s. építés 
43.11 Bontás  
43.12 Építési terület előkészítése 
43.21 Villanyszerelés 
43.22 Víz-, gáz-, fűtés,- légkondícionáló- szerelés 
43.29 Egyéb épület gépészeti szerelés 
43.31 Vakolás 
43.32 Épületasztalos-szerkezet szerelése 
43.33 Padló-, falburkolás 
43.34 Festés, üvegezés 
43.39 Egyéb befejező építés m.n.s. 
43.91 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 
43.99 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 
46.11 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme 
46.31 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem 
46.38 Egyéb élelmiszer nagykereskedelme 
47.21 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelem 
47.22 Hús-, húsáru kiskereskedelme 
47.23 Hal kiskereskedelme 
47.24 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem 
47.25 Ital-kiskereskedelem 
47.29 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 
47.78 Egyéb m.n.s új áru kiskereskedelme 
47.89 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme 
47.99 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 
55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 

 
11 A statisztikai nómenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni. 
12 Szükség esetén kitölthető, bővíthető. 
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55.30 Kempingszolgáltatás 
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 
56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás 
56.30 Italszolgáltatás 
59.14 Filmvetítés 
62.02 Számítógép-üzemeltetés 
62.03 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 
63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 
68.32 Ingatlankezelés  
70.21 PR, kommunikáció 
70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
73.11 Reklámügynöki tevékenység 
73.12 Médiareklám  
73.20 Piac-, közvélemény-kutatás 
74.30 Fordítás, tolmácsolás 
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
77.40 Immateriális javak kölcsönzése 
78.10 Munkaközvetítés 
78.20 Munkaerőkölcsönzés 
78.30 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás 
81.10 Építményüzemeltetés  
81.21 Általános épülettakarítás 
81.22 Egyéb épület-, ipari takarítás 
81.29 Egyéb takarítás 
82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás 
82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
82.20 Telefoninformáció 
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
85.51 Sport, szabadidős képzés 
85.52 Kulturális képzés 
85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység 
93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
96.09 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás 

 

4. A társaság működésének időtartama 

A társaság időtartama:13 

a) határozatlan. 
b) határozott14 ................................................................................................................-ig. 

5. A társaság törzstőkéje 

5.1. A társaság törzstőkéje 20.660.000,-Ft, azaz Húszmillió-hatszázhatvanezer forint, 
amely 

 
13 Aláhúzással jelölendő.-+* 
14 Amennyiben a társaság működésének időtartama határozott, kitöltése kötelező! 
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a) 6.000.000,- Ft, azaz Hatmillió  forint készpénzből, 
b)15 és 14.660.000,-Ft  azaz Tizennégymillió-hatszázhatvanezer forint nem pénzbeli 

vagyoni hozzájárulásból áll. 

5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, 
hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget 
fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni 
betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot a 
tagnak, amíg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint 
elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a 
törzstőke mértékét. A tag a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének 
erejéig helytáll a társaság tartozásaiért. 

5.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak 
bejelenteni. 

6. A tag törzsbetétje 

Név (Cégnév): Báta Község Önkormányzata 
A törzsbetét összege: 20.660.000,-Ft 
A törzsbetét összetétele: 
a) Készpénz: 6.000.000,-Ft. 
Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 6.000.000,- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-

a16, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára / a társaság 
házipénztárába.17 

A fennmaradó összeget: ..........................-ig18 a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be. 
b)19 Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: 14.660.000,-Ft.  
A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a nem pénzbeli vagyoni 

hozzájárulást teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani.  

7. Üzletrész 

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely 
a társaság bejegyzésével keletkezik. 

8. Az egyszemélyes társaság működése 

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. 
8.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán 

új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot 
társasági szerződésre módosítani. 

 
15 Szükség esetén kitöltendő. 
16 50%-nál kisebb arány esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
17 Aláhúzással jelölendő, szükség esetén mindkettő aláhúzható. 
18 Naptári nap szerint meghatározandó. 1 évnél hosszabb határidő esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
19 Szükség esetén bővíthető. 
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9. A nyereség felosztása 

 
9.1. A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel 

kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag az előző üzleti évi adózott eredménnyel 
kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság 
helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság 
törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét. 

9.2. Az ügyvezető jogosult / nem jogosult20 osztalékelőleg fizetéséről határozni. 
 

10. Az alapítói határozat 

10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az 
ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 

10.2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja. 

11. Az ügyvezetés és képviselet 

11.1.21 A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:  
Név:22 Kiss Roberta 
Lakcím: 7149* Báta, Fő utca 76. 
Cégnév (név):23.................................................................................................................... 
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):24 ........................................................................... 
Székhely: ............................................................................................................................. 
Képviseletre jogosult neve: ................................................................................................. 
Lakcím: ................................................................................................................................ 
Az ügyvezetői megbízatás25 

a) határozott időre26 

b) határozatlan időre 
szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2016. augusztus 1. 
A megbízatás lejárta:27 .......................................................................................................... 
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási 

jogviszonyban/munkaviszonyban28 látja el.  

12. Cégvezető 

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére29 

 
20 Aláhúzással jelölendő. 
21 Szükség esetén bővíthető. 
22 Természetes személy tag esetén kell kitölteni. 
23 Szervezet esetén kell kitölteni. 
24 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám. 
25 Aláhúzással jelölendő. 
26 Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:114. §). 
27 Az a) pont választása esetén kitöltendő. 
28 Aláhúzással jelölendő. 
29 Aláhúzással jelölendő. 
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a) sor kerülhet. 
b) nem kerülhet sor. 
12.2.30 Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k)31: 
Név: ...................................................................................................................................... 
Lakcím: ................................................................................................................................. 
Kinevezés kezdő időpontja: ................................................................................................. 

13. Cégjegyzés 

13.1.32 Az önálló cégjegyzésre jogosultak: 
Név: Kiss Roberta 
Név: ...................................................................................................................................... 
13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:33 

a) Név: ............................................................................................................................. és 
Név: ...................................................................................................................................... 
együttesen jogosultak cégjegyzésre. 
b)34 Név: .......................................................................................................................... és 
Név: ....................................................................................................................................... 
együttesen jogosultak cégjegyzésre. 

14. Felügyelőbizottság 

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására35 

a) sor kerül. 
b) nem kerül sor. 
14.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik. 
14.3.36 A felügyelőbizottság tagjai: 
Név:…………………………………………………………………………………….. 
Lakcím: ………………………………………………………………………………… 
A megbízatás37 

a) határozott időre38 

b) határozatlan időre 
szól. 

A megbízatás kezdő időpontja:  
A megbízatás lejárta:39  
 
Név: …………………………………………………………………………………….. 
Lakcím: …………………………………………………………………………………. 
A megbízatás40 

 
30 Kizárólag a 12.1 a) pont aláhúzása esetén tölthető ki. 
31 Szükség esetén bővíthető. 
32 Szükség esetén bővíthető. 
33 Szükség szerint kitöltendő. 
34 Szükség szerint bővíthető. 
35 Aláhúzással jelölendő. 
36 A 14.1. a) pont választása esetén kell kitölteni. 
37 Aláhúzással jelölendő. 
38 Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §). 
39 Az a) pont választása esetén kitöltendő. 
40 Aláhúzással jelölendő. 
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a) határozott időre41 

b) határozatlan időre 
szól. 

A megbízatás kezdő időpontja:  
A megbízatás lejárta:42  
 
Név: ……………………………………………………………………………………. 
Lakcím: ………………………………………………………………………………… 
A megbízatás43 

a) határozott időre44 

b) határozatlan időre 
szól. 

A megbízatás kezdő időpontja:  
A megbízatás lejárta:45  

15. Könyvvizsgáló46 

A társaság könyvvizsgálója: 
Név:47 ................................................................................................................................. 
Lakcím: .............................................................................................................................. 
Kamarai nyilvántartási száma: ........................................................................................... 
Cégnév:48 ………………………………………………………………………………… 
Cégjegyzékszám: ………………………………………………………………………... 
Székhely: …………………………………………………………………………........... 
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: 
…………………………………………………………………………………………… 
Kamarai nyilvántartási száma: ………………………………………………………….. 
Lakcím: …………………………………………………………………………………. 
Helyettes könyvvizsgáló neve: .......................................................................................... 
Lakcím: .............................................................................................................................. 
A megbízatás kezdő időpontja: ......................................................................................... 
A megbízatás lejárta: ......................................................................................................... 

16. A társaság megszűnése 

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó 
vagyon az alapítót illeti meg. 

 
41 Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §). 
42 Az a) pont választása esetén kitöltendő. 
43 Aláhúzással jelölendő. 
44 Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §). 
45 Az a) pont választása esetén kitöltendő. 
46 A Ptk. 3:38. § és 3: 129–131. § esetén. 
47 Természetes személyesetén kell kitölteni. 
48 Szervezet esetén kell kitölteni. 
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17. Egyéb rendelkezések 

17.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e 
kötelezettségének49 

a) a Cégközlönyben 

b) a társaság honlapján50 
tesz eleget. 

17.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

Kelt: Szekszárd, 2020 január 6. 

 Az alapító aláírása: 

 

...................................................................................................................................... 
Név: Báta Község Önkormányzata 
Képv.: Huszárné Lukács Rozália Anna 
  

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:51 
 
...................................................................................................................................... 
Dr. Horváthné dr. Takács Zita ügyvéd  KASZ: 36069971 

 
 
 

Záradék: 
 
A Bátai Szolgáltató Kft. alapítója a Bátán, 2013. január 16. napján kelt alapító 
okiratát hatályon kívül helyezte, és a társág működésére nézve a Szekszárdon, 2020. 
január 6. napján kelt alapító okiratát, - mely egyben a társaság egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirata is, - tekinti érvényesnek és hatályosnak. 
 
Szekszárd, 2020. január 6.  
 

Dr. Horváthné dr. Takács Zita  ügyvéd 
KASZ: 36069971 

 
 
 
 
 
 
 

 
49 Aláhúzással jelölendő. 
50 Amennyiben a társaság a közvetlen közzétételi kötelezettségének honlapján tesz eleget, a cégjegyzéknek 
tartalmaznia kell a társaság honlapjának a címét. 
51 Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyző által történő közokiratba foglalás. 
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ALAPÍTÓI HATÁROZAT 

 
  
Alulírt Báta Község Önkormányzata, - képv.: Huszárné Lukács Rozália Anna polgármester, 
mint a Bátai Szolgáltató Kft. alapítója jelen okiratba foglaltan az alábbi 
 

…. sz. határozatot  
hoztam meg. 

 
A társaság 2013. január 16. napján kelt alapító okiratát hatályon kívül helyezem és a társaság 
működésére nézve, az új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseivel összhangban álló, 
szerződésmintával készített alapító okiratot fogadok el. 
 
A Báta Szolgáltató Kft. alapítója felhívja az ügyvezetőt, hogy a változásokkal kapcsolatos 
okiratokat készítesse el és azokat az illetékes törvényszékre nyújtsa be. 
 
Szekszárd, 2020. január 6. 
 
 
 
 
 
 
 

Báta Község Önkormányzata 
Képv.: Huszárné Lukács Rozália Anna 

Alapító 
 
 
 
 

 
Ellenjegyzem Szekszárdon, 2020. január 6. napján.           Dr. Horváthné dr. Takács Zita  

         ügyvéd KASZ: 36069971 
 

 
 



Határozati javaslat 

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. január 21-i ülésére 

a 10. napirendi ponthoz 

 

 

…/… (…) önkormányzati határozat 
Tárgy: a házi- és iskolaorvosi feladatellátási szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetése és állandó háziorvosi helyettes megbízása  
 

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 2015. november 1. napjától 

hatályos, a Be-Ned 2015 Egyészégügyi és Szolgáltató Kft-vel kötött, 1882/2015. számú házi- 

és iskolaorvosi feladatellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 2020. 

február 28. napjával. 

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. március 1. napjától a bátai házi- és 

iskolaorvosi praxis állandó helyetteseként a Be-Ned 2015 Egészégügyi és Szolgáltató Kft-t 

bízza meg, azzal, hogy a helyettesítési feladatot személyesen Dr. Nedók Pál látja el. 

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Be-Ned 2015 

Egészégügyi és Szolgáltató Kft. által benyújtott nyilatkozatok szerint az állandó helyettes 

helyettesítési feladatait Dr. Kostyál Artúr Alajos és Dr. Kovács Klára látják el. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére, 

szerződések aláírására. 



Határozati javaslat 

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. január 21-i ülésére 

a 10. napirendi ponthoz 

 

 

…/… (…) önkormányzati határozat 
Tárgy: a házi- és iskolaorvosi feladatellátási szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséről és állandó háziorvosi helyettes megbízásáról szóló 148/2019. (XI. 28.) 
önkormányzati határozat módosítása 
 

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a házi- és iskolaorvosi feladatellátási 

szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és állandó háziorvosi helyettes 

megbízásáról szóló 148/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozatot akként módosítja, hogy a 

közös megegyezéssel történő megszüntetéshez 2020. február 28. napjával járul hozzá, továbbá 

2020. március 1. napjától a bátai házi- és iskolaorvosi praxis állandó helyetteseként a Be-Ned 

2015 Egészégügyi és Szolgáltató Kft-t bízza meg, azzal, hogy a helyettesítési feladatot 

személyesen Dr. Nedók Pál látja el. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére, 

szerződések aláírására. 




























