
ÁHTI azonosító: 711887

A Magyar Államkincstár által  vezetett  közhiteles törzskönyvi nyilvántartásban az alábbi törzskönyvi jogi
személy 2020. június 26. napján hatályos adatai:

Törzskönyvi alany azonosító adatai:
386119Törzskönyvi azonosító szám:
15386115-2-11Adószám:
15386115-8411-325-11KSH statisztikai számjel:
élőStátusz:

Régi törzskönyvi azonosító: 386119000
1979.12.01Törzskönyvi bejegyzés dátuma:

Ügyintézés helye: 2800 Tatabánya, Komáromi utca 6
Ügyintéző: Vadas Renáta
Telefonszám: 34/519-526

Iktatószám: 11-TNY-440-4/2020-386119
Tárgy: Törzskönyvi kivonat

Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság

TÖRZSKÖNYVI KIVONAT

Megnevezés:
nyelv törzskönyvi alany neve
magyar BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Székhely cím:
2836 Baj, Petőfi Sándor utca 50Cím:

Foglalkoztatási jogviszonyok: munkaviszony
megbízási jogviszony
közszolgálati jogviszony
közfoglalkoztatási jogviszony
közalkalmazotti jogviszony

Alaptevékenységi besorolás:
Államháztartási szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

Kormányzati funkció:
kor.funk. megnevezés

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége011130
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége011140
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás011220
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások013210
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés013330
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok013350
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások013360
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek016010
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek016020
Állampolgársági ügyek016030
Közterület rendjének fenntartása031030
Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása041110
Földügy igazgatása041120
Mezőgazdaság igazgatása042110
Állat-egészségügy042180
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Építésügy igazgatása044310
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek049010
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása053010
Településfejlesztés igazgatása062010
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben096015
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben096025
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében104035
Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben104036
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés104037
Szociális étkeztetés szociális konyhán107051

Alakulással kapcsolatos adatok:
Alapítás módja: jogelőd nélküli alakulás
Alapítás dátuma: 1990.10.11
Alapító/létesítő okirat/jogszabály:
kelte típusa azonosító adatai
2020.06.25 módosító okirat 45/2020.
2020.06.25 alapító okirat 46/2020.
2020.06.15 határozat 41,45,46/2020.
2020.03.17 Kinevezési okirat Kinevezés módosítása
2017.09.11 Kinevezési okirat Kinevezés közszolgálati jogviszonyba
2017.09.01 Kinevezési okirat SZMSZ
2014.02.26 alapító okirat alapító okirat kiegészítés kormányzati funkciókkal
2013.09.24 alapító okirat 99/2013.(IX.24.) számú határozattal elfogadott alapító okirat
2013.09.24 módosító okirat 99/2013.(IX.24.) határozattal elfogadott al.ok.módosítás
2013.09.24 határozat 99/2013.(IX.24.) sz. határozat
2013.08.27 módosító okirat 81/2013. (VIII.27.) határozattal elfogadott al.okirat módosítás
2013.08.27 alapító okirat 81/2013. (VIII.27.) határozattal elfogadott al.okirat
2013.08.27 határozat 81/2013. (VIII.27.) sz. határozat
2012.05.29 alapító okirat alapító okirat 20120529
2012.05.29 módosító okirat alapító okirat módosítása 20120529
2012.05.29 határozat határozat kivonat 20120529
2011.01.25 alapító okirat 20059/1/2011 Alapító szakfel.
2009.09.29 alapító okirat 20065/4/2009
2006.01.01 határozat III/385-3/2005
2005.11.29 alapító okirat 21150/1/2006
2004.12.14 alapító okirat 21503/1/2005

Irányító / felügyeleti szerv(ek):

funkciója
irányító / felügyeleti szerv
(önkormányzati körben: képviselő-testület / közgyűlés / tanács)
BAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2836 Baj, Petőfi Sándor utca 50

irányítás

Alapítói jog gyakorlója:
BAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2836 Baj, Petőfi Sándor utca 50

Fenntartó megnevezése:
BAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2836 Baj, Petőfi Sándor utca 50

Vezető:
Vezető neve: Csákányné Dr. Márk Zsuzsanna Neme: nő Kinevezés módja: kinevezés/megbízás

2020.03.17 határozatlan tényleges vége:Kinevezés kezdete: vége:

Telephely(ek):

1.BAJ KÖZSÉG KONYHÁJA
2836 Baj, Petőfi Sándor utca 52

•
technikai sorszámtelephely

Elérhetőség:
Telefon:
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Mobil:
Fax:
E-mail: phbaj@t-online.hu
Hivatali kapu azonosító (KRID): 625092938
Cégkapu azonosító:

Társulás tagjai:

Számítógépes nyilvántartás technikai, besorolási adatai:

KSH területi számjel: 1129212

Szervtípus: 50 (Fő)Polgármesteri hivatal
Szektor: 1251 Helyi önkormányzatok által irányított költségvetési szervek

Önkormányzat működés jellege: polgármesteri hivatalt működtető önkormányzat1

Pénzügyi körzet: 0603 Baj
Önkormányzat típusa: község9
Település típusa: község 1.000-4.999 fő94

KSH gazdálkodási formakód: 325 Önkormányzati Hivatal

KSH járáskód, név: Tatai járás114

Központosított illetmény-számfejtési és nettó finanszírozás körbe tartozás:

1996.01.01
Nettó finanszírozási körbe tartozik: igen
Nettó finanszírozási körbe tartozás dátuma:

11

Központosított illetmény-számfejtés körbe tartozás dátuma:
Központosított illetmény-számfejtési körbe tartozik:

Központosított illetmény-számfejtést végző kincstári megyei
igazgatóság kódja/neve:

2002.04.01
igen

Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság

Adóalanyisággal összefüggő adatok:
Adószám: Adóköteles bevételszerző tev. kezdete: 1996.03.2815386115-2-11
Kiemelt Adózók Igazgatósága kizárólagos illetékességi körébe tartozó szerv: nem

nemTAO-törvény hatálya alá tartozik:

TEÁOR megnevezés
Ténylegesen végzett tevékenységek TEÁOR '08 besorolás szerint:

TEÁOR típusa
fő  tevékenység Általános közigazgatás8411

A törzskönyvi kivonatot BAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (2836 Baj, Petőfi Sándor utca 50) kérelmére, a
fenti iktatószámú törzskönyvi nyilvántartási határozat mellékleteként adtuk ki.

A Magyar  Államkincstár  Komárom-Esztergom Megyei  Igazgatóság  törzskönyvi  nyilvántartási  eljárásra
vonatkozó hatáskörét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104. § (1) bekezdése, illetékességét a
Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 10. §-a és 1. számú melléklete határozza
meg.

A törzskönyvi kivonat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 94. § (2) bekezdése
értelmében határozat.
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Tatabánya, 2020. június 26.

dr.  Vida Dóra a  Magyar  Államkincstár  Komárom-Esztergom Megyei  Igazgatóság igazgatója  nevében és
megbízásából.

P.H.
Bodnárné Desics Tünde

államháztartási finanszírozási
osztályvezető

...............................................................

Kapják:

BAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (2836 Baj, Petőfi Sándor utca 50)1.
Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság (2800 Tatabánya, Komáromi utca 6)2.
BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL (2836 Baj, Petőfi Sándor utca 50)3.

10971422_tkivonat_v1_20200626 4/4. oldal





I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Bodnárné Desics Tünde


Egyedi azonosítója: KT11003


Beosztása: államháztartási finanszírozási osztályvezető


Szervezeti egység megnevezése: Államháztartási Iroda


Hivatal megnevezése: Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság


A hitelesítés időpontja: 2020.06.26 11:59:49


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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