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Dunavarsány Város Onkormányzatának
Pol ármestere

E] 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., polgarmesterfSidunavarsany. hu
R 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056

www.dunavarsan . hu

ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

2022. június 14-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/6404-1/2022. Tárgy: Javaslat kormányzati fiinkciój 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 fünkciók - funkciószámmal, megnevezéssel - szermti besorolással tartják nyilván és
számolják el.

Az Onkormányzatnak a törzskönyvi nyilvántartást vezetö Magyar Allamkincstár felé a
törzskönyvi nyilvántartásban nyilvántartott kormányzati funkció bevezetéséböl adódó bejelentési
kötelezettsége keletkezett. Az előterjesztés mellékletét képezö táblázatban szereplö konnányzati
fimkció törzskönyvi nyilvántartásba vételéhez a Képviselő-testíilet feUiatalmazása szükséges.

A fentiek alapján kérem a határozatijavaslat elfogadását.

Határozati "avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzata 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 készítette: dr. Kiss István aljegyző

Mellékletek: Változásbejelentési kérelem

Dunavarsány, 2022. június 1.
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B203 -VÁLTOZÁSBEJELENTÉSI KÉRELEM
Önkormányzati költségvetési alrendszerbe tartozó EGYÉB törzskönyvi jogi személy

az államházlartásról szóló 2011. éyi CXCV. törvény 104. S alapján
vezetett közhrteles törzskönyvi nyilvántartáshoz

ÉrfíeztetOszám:

Iktatós^ám:

Beérkezés dátuma; O::L

Törzskönyvi
azonosftó szám (PIR): 8

szervezet megnevezése: Dunavarsány Város önkormányzata

Dunavarsány Város Önkormányzata

U [ Szervezet megnevezése:

D RövHJftett név:
m

Idegen nyelvű megneve2és megatíása a Cl pótlapon történlk. A Cl pótlapon megadott lciegen nyeJuű megnevezések száma-

Irányftószám: Telepulés: Dunavarsány

U 1 Közlerület neve: Ko&SLfth LaJOS

Hézszám: 1S Épüleí: LépcsŐház;

Közterületjeltege: utca

Színt: Ajtó:
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Csak K7 Ktiwtt ielrtfheírt mpn!

Törzskönyvi bejegyzés napján [~_| Törvény által meghatározva Kérelmezett jövöbeni időpont

n 3

Kitöltö verzló:3.14.0 Nyomtatvány verzió:3.3 Nyomtatv: 2022.05.31 13.56.47
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B203 - VÁLTOZÁSBEJELENTÉSI KÉRELEM - 2. oldal

Önkormányzati költségvetési alrendszerbe tartozó EGYÉB törzskönyvi jogi személy
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. toruény 104. g alaoián

vezetett közhiteles törzskönyvi nyílvántartáshoz
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Törzskönyvi
azonosftó szám (PIR):

szemazet megneuezése: Dunavarsíny Város Önkormányzata

Onkormányzat (1)

]__] Nemzetiségi önkormányzat(2)
onkormányzatokjogi személyiségű társulása (3)

Q Nemzetíségi önkormányzatokj'ogi szeméiyiségű társulása (4)
] Terülerfejlesztési tanács (5)

[_] További, egyéb törcskonyvijogi szeméfy (6)

Pénzügyi körzeí önkormányzati alrendszerbe tartozö törzskönyvi szenf

1 Megye:

Pénzügyi körzei:

1 1 3

1 10

Pest megye

O f 2 | Dunavarsány

Alaptevékenység besorolása áliamháztartásí szakágazat szerint:

Alaptevékenység besorolása kormányzati funkciók Tendje
szerint a C6 pótfapon történik! A C6 pótlapon megadott
kormányzatifunkcrók száma;

S|4|lI1|0|B M*lyi dtíkümAnyaiitoh ée ti'aLjlisah i^aegtfisl teuíktfiyséyt

o 1 o

Az alapftó szerv(ek)ben bekfivetkezett változás megadása a C4 pótíapon történhet a módosult okirat szerint.

A CA pőtlapon jfnegadott szervek száma;

Alapító: db

Csak flnkormányzatok jogi szemétyiségű társufásB esetén az alapító szervek (társulás tagjainak) változása esetén szükséges kitölten/l

tu-lt' A telephely megadása a C5 pótíapon lürténík. A C5 pótlapon megadott tólephelyek száma:

Határozott időre, vagy bizonyos feltétel beköve&eztéig létrehozofí szen/.

urr

im-m-Dátum;

Vagy

Feltétel;

Kitölfő verzió:3.14. 0 Nyomtatvány verztó;3.3 Nyomtatva: 2022.05.31 13.56.47
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B203 - VÁLTOZÁSBEJELENTÉSI KÉRELEM - 3. oldal

Önkormányzati költségvetési alrendszerbe tartoző EGYÉB törzskönyvi jogi személy
az államháztartésrol szóló 2011. évi CXCV. torvény 104. g alapján

vezetett közhiteles törzskönyvi nyUvántartáshoz

'S'o

11
tl

s
(3
3

1
1
1
o

Törzskőnyvf
azonüsíló szám (PIR); s

Szer/ezeT megnevezése: Dunavarsány Város Önkormányzata
_._^

Közoktatási tevékenység
Közoktatési törvény szerinti OM azonosítót igényel Q U Y^9ene,. k )<él'elmezett

idöpontja:

U Államháztartási egyedi azonosítót (ÁHTI) igényel Q

Csak önkormány2 at esetén tölthetö kií

Uf Onkonnányzattípusa; j7

U I TetepüJés típus;

egyéb város

egyéb város 5.000-9.999 fo

közös hivatalban résztvevő önkormányzat(j I Önkormányzat muködési jellege: [ 9

! Kő^ös hivatali felatíatokat ellátö polgármesteri hivataf törzskönyvi azonosító száma (PIR):

U/T
Közes hivatali feladaíokat ellátó poigármesteri hivatal megnevezése:

F'
<" A társuiási tanács munkaszervezeti feladatait eliátó törzskönyvi jogi személy

ss
ss [j I Törzskönyvi azonosító szam (PIR)

Megnevezése

Kltöltő veizló:3.14.0 Nyomtatvány verzj6:3.3 Nyomtatva: 2022. 0S. 31 13. 56. 47
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B203 - VÁLTOZÁSBEJELENTÉSI KÉRELEM - 4. oldal
Önkormányzatí költségvetési alrendszerbe tartozó EGYEB törzskönyvi jogi személy

az államhéztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104. § alapján
vezetett közhiteles törzskönyvi nyilvántartáshoz

Törzskönyvi
azonosítószámtPIR):

jj Szemzet megnevezése: Dunavarsány Város Önkormányzata
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Q Módűsítő oklrat
Szervezeti é$ működésl szabélyzat

Társulási megállapodás

Módosílást jöváhagyó képvisetö-testületi (közgyülési) Jegyzökönyv kivonata

Egyéb egységes szerkezetű létesítő okirat

Egyéb dokumentumok:

Helyi önkormány2ati szervnél a mődosítást Jwáhagyó testületi vagy tanácsülés határozatának tövonata

Helyi nemzetíségi önkormányzati szen/nél a módosítást jóváhagyó testületi iilés határozatának kivonata

Fejlesztésí tanács esetén a küfön jogszabály afapján lefolytatott törvényességi felügyeleti elj'árás során hozotl döntés másolata

Törzskönyvi azonosfíó szám (PIR):

Dunavarsány Város Onkormányzata

Szerv megnevezése;

(székhety: 2338 Dunavarsány Kossuth lajos utca 18. ), mínt bejelentésre köteiezett kérem a
Magyar Államkincstárat a mellókelt okiratök alapján a kéreíemben foglaltakat a közhríeles tör^skönyví nyilvántartásba bejegyezni.
Büntetőjogí fetelösségem tudatában nyílatko^om, hogy az áltaJam közölt adatok a valóságnak megfelelnek,
valamint a kérelmező nevében és képviseletében jogosult vagyok eljámi,

oDunavarsány

(Amennyiben a kérelmet papfr alapon nyújtja be, aláírássaJ és bélyegzövel szükséges ellátní!)

P. H.
bejelentésre kcttdezett szerv

képviselOjének aláírása

Kitöltö verzíó:3. 14. 0 Nyomtatvány verziö:3.3 Nyomtatva: 2022. 05. 31 13. 56. 47
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C6-PÖTLAP

Alaptevékenységi Kormányzati funkciók
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szám (PIRJ: 7|3 e 17

S szervezetmegnevezése: Dunavarsány Város Önkormányzata

UfT Kormányzati lunkció ködj'a XarmánvzalJ -fLinkciá-meanevezésE
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Gyermekétkeztetés bölcsőtíéöen, fogyatékosok nappali intézményében
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