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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. május 10-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/5275-2/2022. Tárgy: Javaslat kormányzati íünkció törzskönyvi
nyilvántartásba vételének kezdeményezésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 15/2019. (XII.7. ) PM rendelet rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat a közfeladatait és
egyéb tevékenységeit, azok bevételeit és kiadásait, költségeit és eredményszemléletű bevételeit
kormányzati funkciók - funkciószámmal, megnevezéssel - szerinti besorolással tartják nyilván és
számolják el.

Az Önkormányzatnak a törzskönyvi nyilvántartást vezető Magyar Allamkincstár felé a
törzskönyvi nyilvántartásban nyilvántartott kormányzati funkció bevezetéséböl adódó bejelentési
kötelezettsége keletkezett annak érdekében, hogy atámogatói okiratnak megfelelöen el tudjon számolni.
Az elöterjesztés mellékletét képezö táblázatban szereplö kormányzati funkció törzskönyvi
nyilvántartásba vételéhez a K.épviselo-testulet felhatalmazása szükséges.

A fentiek alapján kérem a határozatijavaslat elfogadását.

Határozati 'avaslat:

Dunavarsany Város Onkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a jelen határozat
meghozatalát segítő előterjesztés mellékletét képező Változásbejelentési kérelemben szereplő
kormányzati funkció törzskönyvi nyilvántartásba vételét, és felhatalmazza a Polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést készftette: dr. Kiss István aljegyzo

MeIIékletek: Változásbejelentési kérelem

Dunavarsány, 2022. május 3.

Az előterjesztés törvényes:
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B203-VÁLTOZÁSBEJELENTÉSI KÉRELEM

Onkormányzati költségvetési alrendszerbe tartozó EGYÉB törzskönyvi jogi személy
a2 államháztartísról szóló 2011. éw CXCV. turvény 104. S alapján

vezetett közhiteles törzskönyvi nyilvántartáshoz

Érkeztetöszám:

Iktatószáfn:

Törzskönyvj
azonosítő szám (PIR):

Beérkezés dátuma;

J

szervezet megnevezéEe: Dunavarsány Víros önkormányzata

Dunavarsány Város Önkormányzaia

U I Szenrezet megnevezése:

Rövjdített név:a
T37T

Idegen nyeluű megnevezés megadása a CJl pótlapon tönénik. A Cl pótlapon megadott idegen nvelvO megnevezések száma:

Irányftószám: [2| 3 | 3 | 6 | Település: Dunavarsány
-^*

^ I U 1 Közterület neve: Kossuth LaJos
, 3, j,. _J --- -"..

Épület: Lépcsőház:Házszám: 18

Köztef-ületjellege: UÍCa

Szint; Ajtó:
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TürzskönyvJ bejegyzés napján |] Törvény álíal meghatározva j] Kérelmezett Jövöbeni idöpont

Kitöltő veizió:3. 14.0 Nyomtatványverzió:3.3 Nyomtatva: 2022. 04.28 09.25.21
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B203 - VÁLTOZÁSBEJELENTÉSI KÉRELEM - 2. oldal

Önkormányzati költségvetési alrendszerbe tartozó EGYÉB törzskönyvi jogi személy
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénylM. S alapján

vezetett kozhiteles torzskönyvi nyilvántartáshoz
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Törzskönvvifl
szám (PIR): 3lOlSl715

Szervezet megnevezése; Dunavarsány Város Önkormányzata

önkomnányzat (1)

[_] Nemzetiségi önkormányzat P)
[_] Önkormányzalok jogi szeméfyiségű társulása (3)
1I Nemzetiségi önkormányzatokjogi személyiségű társLflás& (4)
[_] Területf^jlesztési tanács (5)
1I Továbüi, egyéb törzskönyvij'ogi személy (6)

Pénzügyi körzet önkormányzatí alrendszerbe tartozó törzskőnyvi szen/

Megye:

^

Pénzügyi korzet:

Pest megye

11 O 1 O f 2 | Dunavarsány

U ] Alaptevékenység besorolása áliamháztartási szakágazat szerint:

Alaptevékenység besorolása kormányzati funkciók rendje
szerinl a CS pótlápon történik! A C6 pötlapon mefladon
kormányzati funkctókszáma:
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Az alapftá szerv{ek}ben bekövetkezett változás megadás? a C4 pótíapon történhet a mádosutt okirat szerint.

^ If A C4 pótlapon megadott szervek sgáma:

§ ̂  AJapító: db

Csak ünkormányzatok jogí személyíségű társulása esetén az ̂ lapitó szervek (társulás tagjainak) vatozása esetén szükséges kitölróni!

A telepheiy megadésa a C5 pötlapon történik. A C5 póflapun rnegadott tefephelyek száma:

Határozott idöre, vagy bízonyos teltétel bekövetkeztéig létrehozott szen/,

U/T

Dátum:

Vagy

Feltétel:

Kitöltő verzHS:3. 14. 0 Nyomtatvény verelo:3.3 Nyomtatva: 2022.04.28 09.25.21
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B203 - VÁLTOZÁSBEJELENTÉSI KÉRELEM - 3. oldal

Önkormányzati költségvetési alrendszerbe tartoző EGYÉB törzskönyvi jogi személy
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az éllamhíztartásrél szóló 2011. évi CXCV. förvény 104. S afapjén
vezetett közhiteles törzskönyvi nyilvántartáshoz

TÖrzskon
szám (PIR);

^ Szeruezet megnevezése: Dunavarsány Város ÖnkormánjRata

U 1 Kczoktatási törvény szerínti OM azonosítót ígényel [ | j u

U I Allamháztartási egyetíi azonosftót (ÁhfTl} ígényel

Közoktatási tevékenység
végének kérelmezett
jdöpontja: n

1
3
c

o

Csak önkormányzaí esetén lölthetö kj!

U Önkomiányzat típusa;

U 1 Tetepülés tfpus;

egyéb város

5 ; egyéb város S.000-9. 899 W

U| onkonnányzatmlikadéaiellege: |g| közös hivatal székhely önkormányzat

U 1 Közös hivalali felatíatokat edatö polgármesteri hívatai törzskönyvi azonosító száma (PIR);

-u7r
Közös hivatali felad&tűk&t ellátó polgárnnesteri hivatal megnevezése:

Ounavarsányi Közos önkormányzati Hivatal

i2|

S A lársulási tanács munkaszen/e^eti feladatait ellátó (örzskönyvi /ogi szeméfy
9>
N
ü 1-!

^ ? U Törzskönyvi azonosító szám plR)
U) rj 1_i'

Megnevezése

Kitöltö verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:3.3 Nyomtatva: 2022.04.28 09.23.22
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B203 - VÁLTOZÁSBEJELENTÉSI KÉRELEM - 4. oldal

Önkormányzati költségvetési alrendszerbe tartozó EGYÉB törzskönyví jogi személy
az államháztartásról szöló 2011. évi CXCV. törvényl04. g alapján

vezetett közhlteles törzskBnyvi nyilvántartáshoz

Törzskönyvi
azonosító szám (PlR):

szen/ezet megnevezése: Dunavarsány Város Önkormányzato

[-j Módosító okirat
Szervezeti és mOködési szabályzat

Társulási megállapodás

Mödosítást jóváhagyó képviselfí-testületi (közgyűlési) Jegyzőkönyv kivonala

Eyyéb egységes szerkezetű létesftő okirat

Egyéb dokumerrtumok;

Helyi önkormányzati szeivnét a módosftástjóváhagyó lestületi vagy tanácsülés batározatának kivonata

Helyí nemzetiségi önkormányzati iszerynél a módosftást jóváliagyá testQletí ülés határozatának kivonata

Fejlesztési tanács esetén a külön jogszabály alapján lefolytatott törvényességi felügyeleti eljárás során hozon döntés másolata
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Törzskönyvi azonosító szám (PlR):

Dunavarsány Viros OnkormányzaB

Szerv megnevezése:

(székhely: 2336Dunayarsán Kossuth La'os utca 18. ), mint bejelentésre kötelezett kérem a

^ Magyar Államteincstárat a melíékelt ota'ratök alapján a kérelemhen fogl&ltakat a közhiteles törzskönyvi nyilvántartásba bejegyezni.
BLintetöjogi felefösségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megteletnek,
valaminí a'kérelmezfi'nevében és képvfseletében jogosult vagyok eljárni.

Dunavarsány 8
P, H.

(Anrennyiben a kérelmet papír alapon nyújtja be. aláírással és bélyegzővel szükséges ellátni!)

Kitöltő veizi6:3. 14. 0 Nyomtatvány verzi6:3.3

bejelentésre kötelezfitt szerv
ftépvfeelőjének aláirása

Nyomtatva: 2022. 04. 28 09. 25. 22
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Alaptevékenységi Kormányzati funkctók
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3 |0 |8 | 7 [5 'Torzskönyvi
azonosftó szám (PIR):

Szervezet megnevezése; Dunavarsány Város Önkormányzata

U/T Kormányzali funkció kódja

1. |U

2. D
3.a
4- D D
5. D
e.D
7. a c
B. n

ilelo

Knrmány^ati fiinkció ̂n^gfif'uwávt'

Nemzetpolltikai tevékenység Igazgatása és támogatása
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